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 \ REALKOMPETENCEVURDERING\ Af Jeppe Engell   . Daglig leder i SAMDATA\HK

Med mellemrum har vi en økonomisk krise i Danmark, og hver gang resulterer det 
i, at dem med de korteste uddannelser – dem der ikke har papir på deres viden 
– ryger først ud, når der skal spares. Sådan var det under Dot.com krisen i 2001 – 
og sådan var det under Finanskrisen i 2009. 
Lige nu har Ukraine-krigen sat gang i en kædereaktion af uheldige tendenser: 
Energikrise, høj inflation og desværre også lavere vækst.  
Resultatet er bl.a., at de store IT-firmaer er begyndt at se sig om efter besparel-
sesmuligheder. Facebook fyrede 11.000 ansatte i november og både Microsoft og 
Google har varslet, at de vil fyre mere end 10.000. Man kunne godt frygte, at den 
bølge vil nå Danmark inden længe. 
Vores undersøgelser viser, at det er det dem, med korte uddannelser, der ryger 
først, og det er faktisk skidt for det gennemsnitlige SAMDATA\HK-medlem. De er 
nemlig i stort omfang selvlærte eller har taget korte kurser gennem årene. Men al 
den viden, de har lært on-the-job, er desværre usynlig.
En stort antal SAMDATA-medlemmer kunne få et langt mere imponerende CV, 
hvis de kunne dokumentere alt det, de har lært og alt dét, de reelt magter. De har 
måske fungeret som projektledere og taget et kursus. De er måske certificerede i 
en håndfuld systemer, og har reelt fungeret som IT-supportere i flere år. På deres 
CV står der ikke meget mere end en ungdomsuddannelse. 
For mange af dem, ville det være oplagt at udnytte RKV-systemet (RKV står for 
RealKompetenceVurdering), der gør det muligt at få vurderet ens reelle kompe-
tencer og få papir på det. Det er det system, som vi i HK har promoveret i flere år, 
og som er en genvej til at få papir på ens evner. 

RKV – for tungt
Nogle af vore læsere husker sikkert, hvordan vi i SAMDATA Magasinet fulgte den 
tidligere lastbilchauffør Carsten Woller, da han skiftede lastbilen ud med et job 
som IT-supporter. 
Han var glad for det nye job, men når det kom til lønforhandlingerne, fik han at 
vide, at hvis han skulle have en lønstigning, så skulle han have papir på sine nye 
IT-kundskaber. Det var ikke nok, at de vidste, at han mestrede faget.

Det væsentligste resultat i hele pilotpro-
jektet var, at de folk som deltog meldte 
tilbage, at nu var de sikre på, at de ikke 
var en fiasko.
Jeppe Engell

”
\ fortsættes side 4

EN REVOLUTION I 
EFTERUDDANNELSE
Tænk, hvis man i løbet af et par timer kunne få papir på al den viden man samlet op gennem et langt liv på arbejdsmarkedet? 
Det er dét, SAMDATA\HK forsøger at opnå med et digitalt test-system. På sigt kan det føre til en revolution inden for 
efteruddannelse i Danmark.



SIDE 4  \  SAMDATA MAGASINET  2 \ 23

Hans arbejdsplads sendte ham afsted – på jagt efter en realkompetencevur-
dering. 
Men det krævede assistance fra SAMDATA\HK og en rundtur til flere 
forskellige studievejledere, før han endelig kom til samtale med faglærere 
på TEC på den københavnske vestegn. Her fik han endelig gennemgået alle 
hans tidligere certificeringskurser og kundskaber. 
Resultatet overraskede Carsten Woller positivt. De korte certificeringskur-
ser han havde taget, dækkede store dele af det samme pensum, som man 
gennemgik på skolen. 
Det lykkedes derfor for Carsten Woller at få kogt efteruddannelsen ned til 
et enkelt semester, hvor han både lærte nye ting, fik lavet en afsluttende 
gruppeopgave og fik papir på at være IT-supporter. Året efter belønnede 
hans arbejdsplads ham med en lønforhøjelse på 15 pct. 
Systemet fungerede, men vi må også erkende, at det var tungt at komme 
igennem de indledende skridt. Man risikerer nemt at bruge meget tid på at 
ringe rundt og gå til flere møder, før man får svar på, om man kan bruge 
RKV-systemet. Det er en af årsagerne til, at RKV-systemet ikke er en me-
ga-succes. 
Det skal simpelthen være nemmere at få papir på ens viden. 
Det skal det især, fordi to ud af tre SAMDATA-medlemmer mangler at få 
dokumenteret det, de har opnået og lært i IT-branchen. Hvis der er én 
gruppe, som kunne have fordel af et mere smidigt system, så er det vores 
medlemmer.
Derfor satte SAMDATA\HK forrige år et pilotprojekt i gang, hvor målet er at 
bruge digitale værktøjer til at automatisere en del af RKV-processen.

Derfor er vi glade for, at vi i samarbejde med SmartLearning kan åbne for, at 
alle HK-medlemmer nu kan teste deres kundskaber online og få en indikation 
af, om de er klar til at tage en akademi-uddannelse i IT, eller endnu bedre: 
Måske kan få godskrevet dele af uddannelsen, fordi de allerede har lært det, 
man skal kunne for at få papir på ens viden.
Vi håber derfor, at du vil læse mere om muligheden på de følgende sider og 
ikke mindst fortælle dine kollegaer om tilbuddet.
 
En del af to store mega-trends
Lad mig runde af, med at sætte det her ind i et større perspektiv. 
To mega-trends understøtter nemlig den her bevægelse.
Dels breder der sig en erkendelse af, at den uddannelse man får som ung, 
ikke holder resten af livet. Det gælder i de fleste fag, og det gælder 112 pct. 
inden for IT-området. 
Meget kan læres på jobbet, men hvis man ikke har papir på den viden, kan 
man blive taber på den lange bane. Derfor skal man både uddannes løbende 
– og få papirer på det. 
Den anden trend, der blev kickstartet for et par år siden, er online-undervis-
ning. 
Vi så først en stribe amerikanske universiteter udbyde omfattende online-ud-
dannelser på højt niveau. Den trend bredte sig hurtigt i IT-branchen, så der 
efterhånden er et større udbud af både korte kurser og lange uddannelser.
Da Coronaen så ramte, forstod hele nationen straks, at vi faktisk godt kan 
blive undervist i en skønsom blanding af video, online-tekster, zoom-møder 
og fysisk fremmøde.  Vi har nu infrastrukturen, programmerne, kameraerne 
og forståelsen på plads.

En ny mulighed
Men et er det praktiske og det strategiske: En af de ting, der har overrasket 
mig mest under vores pilottest er, hvor meget det har betydet for de folk, 
der deltog. 
Mange af dem, der deltog i forløbet, har haft dårlige erfaringer med at 
sidde på skolebænken, og har derfor ikke lyst til at gå i skole igen. Samtidigt 
har de måske været på en arbejdsplads, hvor der ikke var nogen kultur for 
efteruddannelse. 
Men med de nye værktøjer har de pludseligt fået bevis for, at de faktisk ved 
en hel del, selv om de ikke har papir på ret meget. 
En af dem opsummerede det i sætningen: ”Nu er jeg sikker på, at jeg ikke er 
en fiasko.”
Det er lige præcist den sætning, som betyder mest, når vi nu både gør det 
nemmere at få papir på alt det, IT-folket har lært på jobbet – og også nem-
mere at få overblik over, hvordan de får papir på resten.

\

RKV-systemet gør det muligt at få 
vurderet ens reelle kompetencer og få 
papir på det. Det er det system, som vi i 
HK har promoveret i flere år, og som er 
en genvej til at få papir på ens evner. 
Jeppe Engell

”
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 \ REALKOMPETENCEVURDERING\ Af Andreas Rasmussen . ar@andreas-rasmussen.dk

Efteruddannelse har længe været et vigtigt dagsordenspunkt i HK generelt og 
i særdeleshed i SAMDATA\HK. I disse dage trækker en ny formand i arbejdstø-
jet, og for ham er det vigtigt at flere medlemmer får mulighed for at få papir på 
deres kompetencer og dygtiggøre sig igennem hele arbejdslivet. Derfor har han 
sagt ja til at afprøve det nye SmartLearning-system til realkompetencevurderin-
ger, som du kan læse meget mere om i resten af bladet.
Til daglig arbejder Jacob Leth Halldorsson som IT-specialist i Udviklings- og For-
enklingsstyrelsen, der hører under Skatteministeriet, og som leverer IT og digital 
infrastruktur til Skatteforvaltningen. 
Men han er også tillidsrepræsentant for IT-kollegaerne i styrelsen og næstfor-
mand i landsklubben, der organiserer tillidsrepræsentanter i alle Skatteforvaltnin-

gens syv styrelser. HK er med 42 procent af medarbejderne den største gruppe 
blandt de ca. 10.000 ansatte.
“Mine medlemmer ligner meget godt resten af landet. Mange har enten en kort 
IT-uddannelse eller har lavet sporskifte fra en helt anden baggrund. Nogle er må-
ske IT-supportere, der er blevet systemarkitekter, andre kommer fra forretnings-
siden i Skat, hvor de har siddet med en skatteopgave, og er så rykket over til IT, 
og blevet systemspecialister indenfor et fagsystem. På den måde har vi rigtigt 
mange autodidakte,” forklarer han i dette tiltrædelsesinterview.

NY
SAMDATA

FORMAND:

   SMARTLEARNING-TESTS 
FJERNER STOR BARRIERE 
FOR MEDLEMMERNE
Mens dette blad er i trykken, tiltræder Jacob Leth Halldorsson som ny formand for SAMDATA\HK. At få flere medlemmer igennem en 
efteruddannelse er en af hans ambitioner, og det nye realkompetencevurderingssystem fra SmartLearning er et vigtigt skridt på vejen, 
siger han i dette store tiltrædelsesinterview.

\ fortsættes side 6
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“Ikke er helt tabt bag en vogn”
Som led i dette nummers udarbejdelse indvilgede Jacob Leth Halldorsson i at 
prøve systemet. 
“Jeg loggede ind og blev mødt af de ca. tolv akademifag, man kan vælge på 
IT-området. Jeg valgte faget programmering, og det var meget praktisk og for-
ståeligt bygget op omkring fagets uddannelsesmål. Der er fem delområder, der 
hver har en medfølgende test,” beskriver han og fortsætter:
“I den, der hedder ‘grundlæggende principper for programmering, fik jeg ti ud af 
ti mulige, men i den, der hedder ‘programmeringssprog’ fik jeg kun fire ud af ti. 
Jeg har ikke programmeret siden et basiskursus for otte år siden, og det var kun 
nogle ting, der hang fast fra den gang, men ikke det hele. Så jeg blev jo luget fra,” 
siger han og griner.
Han oplevede systemet som meningsfuldt.
“Jeg synes det var enkelt og ligetil. Her kan man jo starte sin realkompetence-
vurdering, så snart man får sit login. Du er ikke afhængig af at planlægge tid med 
studievejleder eller en faglærer. Det passer rigtigt godt ind i, hvordan mange IT-
folk godt kan lide at arbejde. Det betyder, at man kan komme i gang med proces-
sen med at få merit eller gennemføre et fag, fordi man kan se, at man ikke er helt 
tabt bag en vogn. Det synes jeg, systemet understøtter godt,” lyder dommen.
I sit daglige virke som tillidsrepræsentant fylder netop det med kompetenceud-
vikling en del.
“Som lokal tillidsrepræsentant i vores styrelse er jeg meget involveret, når med-
arbejderne har PULS, som er performance-, udvikling- og lønsamtaler, som er 
svarende til MUS (Medarbejderudviklingssamtale, red.). Medlemmerne vil gerne 
sparre om, hvordan de griber det an, og dér snakker vi meget om kompetence-
udvikling, og dér er realkompetencevurderingen meget aktuel,” siger Jacob Leth 
Halldorsson.

Spring over bureaukratiet
Den nye formand tror og håber, at værktøjet kan gøre en reel forskel for mange 
medlemmer.
“Hvis man arbejder med de her ting i hverdagen og vil have papir på sine evner, 
så har man måske kompetencer til at starte på højere niveau, men på grund af 
uddannelsessystemets opbygning, er der krav om uddannelse på laveste niveau. 
Hvis man skal være motiveret og udfordret, så ville det jo være oplagt at starte 
direkte på en diplomuddannelse (og dermed springe akademiniveauet over, red.). 
Man kan så få merit for det meste eller måske det hele. Det tror jeg, vil give 
mange af mine kollegaer mod på at tage formel uddannelse,” siger han. 
Han fortsætter:

“Dét, at tage en formel uddannelse, fylder mindre for IT-folk, end det burde 
gøre. Det fylder måske ikke i hverdagen, når man har et job, dér er det mere den 
uformelle uddannelse og certificeringer, der fylder. Men hvis man vil søge nyt 
job, udvikle sig i en ny retning, sporskifte eller bare avancere, så spiller formel 
uddannelse en vigtig rolle.”
Han peger på, at især de meget system- eller teknologispecifikke uddannelser og 
certificeringer kan låse en fast i snævre muligheder.
“Jeg håber, at systemet her kan skabe opmærksomhed om den mere generiske 
uddannelse, der ikke er systemspecifik. Hvis man bruger en bestemt teknologi 
i firmaet, så kan det være svært at søge job steder, der bruger andre teknolo-
gier. Jeg tror, at det vil gavne de fleste, at man kan få papir på nogle generiske 
kompetencer i stedet for kun de systemspecifikke kompetencer,” siger Jacob 
Leth Halldorsson.
Han tilføjer:
“I mange år har der manglet medarbejdere i IT-branchen, og det er vi nok lidt 
påvirkede af. Men hvis der kommer en nedgangsperiode, så vil formel uddannel-
se betyde mere for jobsikkerheden.”

En barriere der forsvinder
I den nye formands optik er efteruddannelse et centralt handlepunkt for SAMDA-
TA.
“Vi har talt om det i 10-15 år, men der har været nogle barrierer. Jeg tror, at 
realkompetencevurderingerne har været en af dem, og jeg tror, at det bliver 
nemmere nu. For det handler jo ikke bare om at forklare medlemmerne, hvorfor 
det er vigtigt at uddanne sig, det det handler også om at gøre det tilgængeligt. 
Det bidrager det her til – det er en banebrydende mulighed,” siger Jacob Leth 
Halldorsson, før han afslutter med et ønske om, at systemet kan spredes andre 
steder.
“Realkompetencevurderingerne er en udfordring mange andre steder, og dérfor 
tager meget få dem. Jeg håber, at det kan udbredes til resten af efteruddannel-
sessystemet, også indenfor andre områder end IT. “

\

Som lokal tillidsrepræsentant i vores styrelse 
er jeg meget involveret, når medarbejderne 
har PULS, som er performance-, udvikling- 
og lønsamtaler, som er svarende til MUS. 
Medlemmerne vil gerne sparre om, hvordan 
de griber det an, og dér snakker vi meget om 
kompetenceudvikling, og dér er realkompe-
tencevurderingen meget aktuel.
Jacob Leth Halldorsson

”

Dét, at tage en formel uddannelse, fylder 
mindre for IT-folk end det burde gøre. Det 
fylder måske ikke i hverdagen, når man har 
et job, dér er det mere den uformelle uddan-
nelse og certificeringer, der fylder. Men hvis 
man vil søge nyt job, udvikle sig i en ny ret-
ning, sporskifte eller bare avancere, så spiller 
formel uddannelse en vigtig rolle.
Jacob Leth Halldorsson

”
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BAG OM 
JACOB

Foto: Ernst Poulsen

Efter dette blad er færdigredi-
geret overtager Jacob Leth Hal-
ldorsson posten som formand i 
SAMDATA\HK. Det gør han fordi 
den nuværende formand Per 
Robert Nedergaard Nielsen går 
på pension. Som første næst-
formand er det 39-årige Jacob 
Leth Halldorsson, der dermed 
overtager tøjlerne.

Den tilgående formand startede som 
kontorelev i Skatteforvaltningen i 2013. 
På det tidspunkt tog forvaltningen ikke 
IT-supporter elever, så i stedet blev han 
ansat som ‘kontorelev med turbo på IT’, 
hvilket i praksis betød, at hovedparten 
af praktiktiden blev brugt i IT-support-
afdelingen, mens resten blev brugt hos 
sagsbehandlerne. 
“Det sidste er en stor gevinst i dag, for 
jeg ved, hvad det betyder for slutbruger-
ne, når systemerne ikke virker,” siger han.
Efter elevtiden blev han i huset. Han var 
involveret i overgangen til et nyt sags-
håndteringssystem til fejlmeddelelser og 
bestillinger internt i huset, og endte med 
at blive systemansvarlig for dét. 
“Det betød, at jeg var den eneste tek-
niker, og at jeg så fik lov at opbygge et 
helt team, som jeg så selv blev uformel 
koordinator for,” forklarer han.
I 2017 blev han tillidsrepræsentant efter 
at være blevet prikket på skulderen af 
andre fagligt aktive. “Jeg har en naturlig 
aversion imod uretfærdighed, så der 
skulle ikke meget til at overtale mig,” 
siger han.
Kort efter blev Skat fordelt ud på syv 
forskellige styrelser og Jacob Leth Halld-
orsson blev fællestillidsrepræsentant for 
HK’erne i sin egen styrelse, Udviklings- 
og Forenklingsstyrelsen. Et par år efter 
stillede han op og blev valgt ind i både 
HK Stat Hovedstadens bestyrelse og 
SAMDATA Københavns bestyrelse. I 2021 
trådte han ind i SAMDATA’s landsbesty-
relse, blev næstformand og nu træder 
han så til som ny formand.

\
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 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net .

OP MOD EN TREDJEDEL 
AF SAMDATA-MEDLEMMERNE 
ER SELVLÆRTE 
De 32 procent af SAMDATA’s medlemmer, der er autodidakte, står svagere på 
arbejdsmarkedet end kolleger med eksamenspapirerne i orden. Ifølge eksperter er 
den store udfordring at få dem løftet fra en status som ufaglærte til at have papirer 
på deres kompetencer. Men det er ikke en ensartet gruppe af IT-professionelle. 
Og derfor er man nødt til at sætte ind forskelligt for at bistå dem med at få 
dokumenteret deres kompetencer. 32%
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Godt en tredjedel, 32 pct., af SAMDATA’s medlemmer har ingen kompetencegi-
vende uddannelse.
Efter at have afsluttet Folkeskolen eller en afsluttet studentereksamen, er de 
kommet ind i branchen. Andre som Christian Kragh, som du kan møde på side 
27, fik ikke lige færdiggjort deres uddannelse, inden de blev en af de mange, der 
var med til at opbygge det digitale Danmark. 
Andre igen er som f.eks. Lars Hillerup, du kan læse om på side 17, kommet ind 
i branchen for så mange år siden, at den teknologiske udvikling har overha-
let deres formelle uddannelse mange gange. Udover den gruppe uden en 
kompetencegivende uddannelse har det store flertal af medlemmerne, godt to 
tredjedele, en eller anden form for uddannelse, hvoraf de fleste, godt 40 pct., 
har en erhvervsfaglig uddannelse som f.eks. datamatiker eller lignende.
Men det efterlader stadig en stor gruppe af medlemmer, hvor der kunne være 
et stort potentiale i at opkvalificere så mange som muligt. Ikke kun for at af-
hjælpe den store mangel på IT-specialister, men også for at stille de medlemmer 
bedre på arbejdsmarkedet.

Har du bredere kompetencer, står du bedre
Fakta er, at langt de fleste selvlærte SAMDATA-medlemmer har opbygget en 
lang række kompetencer gennem deres arbejdsliv, som de ikke har eksa-
menspapirer på. Men som de to eksempler i denne udgave af magasinet, Lars 
Hillerup og Christian Kragh, viser, er denne gruppe af IT-professionelle ikke 
en ensartet gruppe. Alle har de deres historie, karrierer og meget forskellige 
kompetencer. Og dermed har de også vidt forskellige muligheder for at klare sig 
på arbejdspladsen eller på arbejdsmarkedet.
”Har du et bredt sæt af kompetencer, har du professionelt bedre muligheder for 
at navigere i de forandringer, som kommer med en hast, man ikke ser i andre 
brancher. Er du bredt funderet fagligt, står du langt bedre i forhold til at kunne 
holde på jobbet eller forhandle løn,” siger Kim Bonde Nielsen, faglig sekretær i 
HK/Privat. 
Selv om den type medlemmer kan synes at have det meste på det tørre, kan 
der alligevel være store fordele for dem i at få dokumenteret deres færdighe-
der, både i forhold til at styrke deres position f.eks. i forhold til mere fleksibel 
arbejdstid eller hvis de skal søge et nyt arbejde. Ifølge Christian Lyhne Ibsen, 
lektor på Københavns Universitet, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 
organisationsstudier (FAOS), kan man nemlig ud fra forskningen generelt sige, 
at arbejdsgiverne ofte har mindre viden om, hvad deres medarbejdere kan, end 
medarbejderne selv har.
”Her ved vi fra forskningen, at formelle eksamenspapirer fra et godt sted sen-
der et signal til arbejdsgiveren om, at den her medarbejder vil være et aktiv for 
arbejdspladsen. Så det er noget, arbejdsgiverne lægger vægt på, hvis de ikke 
ved nok om arbejdstagerens egentlige kompetencer,” siger lektoren.

Hans pointe er, at man ikke må underkende værdien af at have formel doku-
mentation af ens kompetencer. 
”Men det sjove er, at når jeg som før bruger ordet ’signal’ her, er det, fordi man 
på trods af erhvervede eksamenspapirer rent faktisk ikke ved, hvor gode de 
enkelte medarbejdere er. Ofte kan de autodidakte være endnu bedre end dem 
med papirerne i orden, særligt på et felt som IT, hvor man måske har siddet 
hjemme i kælderen lige så snart man var i stand til at bruge en computer, siger 
Christian Lyhne Ibsen.
Så meget desto mere kan det være sværere, og mere påtrængende, for de 
medlemmer, som er meget specialiserede, at få dokumenteret deres kompeten-
cer, mener Kim Bonde Nielsen
”De mennesker er vi nødt til at gøre en ekstra indsats for at få løftet fagligt. 
Ikke for vores skyld, men for deres,” lyder hans pointe.
Ikke alene handler det om, hvor stærkt de medlemmer hver især står, når der 
skal forhandles løn. Men det kan også være vigtigt i andre mere kritiske situati-
oner. Som den faglige sekretær pointerer, er det ikke unormalt, at IT-medarbej-
dere i større produktionsvirksomheder kan miste jobbet, hvis produktionen lige 
pludselig bliver sendt til et lavtlønsland, uanset om det er så i Sydøstasien eller 
Østeuropa. Også her er IT-arbejdskraft billigere end i Danmark.

Skal passe ind i en presset hverdag
Kim Bonde Nielsen understreger, at når alt kommer til alt, handler det om det 
faglige fundament, som den enkelte selvlærte, eller autodidakte, medarbejder 
står på. Jo smallere det måtte være, jo sværere er det at holde balancen, hvis 
nye tendenser betyder, at ens faglige speciale ikke længere er så relevant eller 
efterspurgt som før.
Mens de fleste IT-medarbejdere godt ved, at det kunne være mere sikkert at 
få papir på det, de nu kan, skal det hele passe ind i en presset hverdag, hvor 
jobbet, familien og fritiden hver kræver sit. Kim Bonde Nielsen henviser bl.a. til 
en undersøgelse, som SAMDATA sammen med to andre fagforeninger, IDA og 
Prosa, gennemførte for en del år siden.
”Det tegnede et meget præcist billede af, hvor lidt efteruddannelse mange i 
IT-branchen egentlig fik,” siger han.
Og der er ikke grund til at tro, at situation i dag er markant anderledes. Ofte er 
folk henvist til at tage enkelte fag eller certificeringer, når lejligheden byder sig, 
og meget sjældent er der tale om længere forløb.
Men det næste – og meget vedkommende – spørgsmål er, hvordan Kim Bonde 
Nielsen sammen med hans kolleger i HK/Privat forsøger at varetage denne 
gruppe medlemmers interesser. Når de netop ikke udgør en ensartet gruppe, 
kan det være svært, hvis ikke umuligt, at finde en enkel formel, som varetager 
alles interesser lige godt.
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De mennesker er vi nødt til at 
gøre en indsats for at få løftet 
fagligt. Ikke for vores skyld men 
for deres.
Kim Bonde Nielsen, HK/Privat
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Mulighed for selvvalgt uddannelse
Men for den gruppe, der er klar til at tage en uddannelse for at få papir på deres 
kompetencer, er der uddannelsesfondene eller kompetencefondene at trække 
på, påpeger Kim Bonde Nielsen:
”Altså hvis din arbejdsplads skifter til nye systemer, er ledelsen forpligtet til at 
sørge for, at du er uddannet til at kunne håndtere det. Sidder du på et område, 
der er dækket af en overenskomst, kan du ydermere søge selvvalgt uddannelse 
i de centrale uddannelsesfonde. Håndtaget findes i de fleste landsdækkende 
private overenskomster.” 
Disse medlemmer kan sammen med uddannelsesstedet med en realkompe-
tencevurdering få klarhed over, hvor mange af deres kompetencer, de kan få 
godskrevet og dermed forkorte den tid, det tager at få taget de uddannelser, 
de måtte være interesserede i. Nogle gange kan de som i eksemplet med et 
SAMDATA-medlem, Carsten Woller, som Jeppe Engell beskriver i dette magasins 
leder på side 3-4, nøjes med et enkelt semester på IT-supporter-uddannelsen.
I uddannelsesfondene afsættes der hvert år et beløb pr. medarbejder, som kan 
bruges på en række uddannelser, der er godkendt af HK og arbejdsgiverne. Men, 
som Kim Bonde Nielsen fastslår, hvis alle medarbejderne pludselig valgte at gøre 
brug af de ordninger, ville der ikke være mange ”basseører” til hver af dem, som 
han udtrykker det.
”Men i realiteten er der meget få medarbejdere, som benytter sig af det. Men for 
os gælder det om at presse både medlemmer og arbejdsgiverne, så det vil blive 
brugt noget mere. Det kan f.eks. være med uddannelsesambassadører ude på de 
enkelte virksomheder. Jeg ved også, at det er noget, som bliver en prioritet ved 
de kommende overenskomstforhandlinger.”

Vælger at prioritere det
Han vedgår gerne, at det er de små skridt, der tæller, i den type forhandlinger, 
hvor der over årene bliver bygget mere og mere på.
”Vi begyndte med, at det var 0,6 pct. af lønnen, der blev indbetalt til pension. Nu 
er det 12 pct. Det samme gælder med uddannelse. Vi begyndte med ingenting, 
og har langsomt fået det bygget op. Her gælder det så, at man ude på den 

enkelte arbejdsplads kan lægge oven på, hvis altså man vælger at prioritere det,” 
siger Bonde Nielsen.
Hvis så virksomheden vælger at prioritere anderledes, kan det være svært at få 
mere presset igennem.
”Desværre gælder det for mange virksomheder. De har ikke det lange lys på, 
hvor de har et klart blik for, hvor de skal være om fem eller ti år, og hvad det 
kræver af efteruddannelse af medarbejderne,” siger Kim Bonde Nielsen
”Så vi skal som faglig organisation have nogle virksomheder til at forstå, at det 
her er fandeme vigtigt for deres overlevelse,” tilføjer han.

Kunne lære noget af
Inden læserne falder hen i sortsyn, understreger den faglige sekretær fra HK/
Privat, at der sandelig er virksomheder, som har sat et fast fokus på løbende 
opkvalificering af deres medarbejdere; nogle gange så det nærmest optager 
en hel dag om ugen. Det er ikke normalen, men dog et udtryk for, at netop de 
virksomheder har indset, at efteruddannelse kan have afgørende betydning ikke 
bare for deres medarbejderes værdi på arbejdsmarkedet men også for virksom-
hedens fremtid.
”Det tror jeg, at mange andre virksomheder kunne lære noget af. Vi kan se 
virksomheder, der formår at tænke ud af boksen. Og de, tror jeg, er fremtidens 
vindervirksomheder, siger Kim Bonde Nielsen.

\

Altså hvis din arbejdsplads skifter til nye 
systemer, er ledelsen forpligtet til at sørge 
for, at du er uddannet til at kunne håndtere 
det. Sidder du på et område, der er dækket 
af en overenskomst, kan du ydermere søge 
selvvalgt uddannelse i de centrale uddannel-
sesfonde. Håndtaget findes i de fleste lands-
dækkende private overenskomster. 

”
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Hvad er det egentligt, du kan?
Har du nogensinde stillet dig selv det spørgsmål? Selv om du har et eksa-
mensbevis på en uddannelse taget for det, der synes en evighed siden, kan 
det måske være svært at svare helt klart. Gennem årene har du lært mere og 
mere. Måske bestrider du et helt andet job end det, du egentlig blev uddannet 
til.
Spørgsmålet kan være endnu sværere at svare på, hvis du slet ikke har taget 
en uddannelse, men du lige som mange andre er kommet ind i IT-branchen 
uden at have taget en egentlig IT-uddannelse. Det er virkeligheden for et stort 
udsnit af SAMDATA\HK’s medlemmer. Måske har det aldrig været et problem 
i hverdagen: chefen og kollegerne ved jo, hvad du kan og ikke kan.
Men fremtiden er ikke skåret i granit: måske kommer der en ny chef, eller 
jobbet er ikke længere så sikkert som før.
Og hvad så?
”Indenfor IT er der rigtigt mange selvlærte eller autodidakte mennesker 
beskæftiget,” siger Tue Bjerl Nielsen, direktør for SmartLearning, en pædago-
gisk virksomhed, der udvikler og udbyder online undervisning for landets otte 
erhvervsakademier. 

Et helt nyt redskab
Mens det kan synes uoverskueligt at skulle begynde forfra i uddannelsessy-
stemet, er der faktisk en mulighed for at komme hurtigere frem til et eksa-
mensbevis. Du kan få foretaget en realkompetencevurdering, oftest forkortet 
RKV, der viser, hvor meget du mangler for at kunne tage f.eks. en akademiud-
dannelse i IT. Det foregår som oftest ved, at man bl.a. møder op til en samtale 
på en skole, hvor ens færdigheder kan blive testet.
Men nu har SmartLearning sammen med SAMDATA\HK lanceret en ny online 
platform, rkv.samdata.dk, hvor IT-professionelle, kan få testet, hvilke kompe-
tencer de har opbygget gennem deres karriere. Jo mere de kan i forvejen, jo 
færre fag er de nødt til at tage på deres ønskeuddannelse.
”Det forkorter simpelthen studietiden. Så hvis man vil uddanne sig, kan man 
gøre det endnu mere effektivt,” siger Tue Bjerl Nielsen.

”Samtidig bliver den nye platform også et fantastisk supplement til de menne-
sker, der hjælper folk med at finde den rigtige uddannelse,” tilføjer han.

En meget lavthængende frugt
Når det nu med platformen bliver nemmere at få en RKV, og dermed at få 
papir på ens færdigheder, står man simpelthen stærkere, hvis man skulle miste 
sit gode vante job. Selv i et arbejdsmarked, hvor der er mangel på IT-professi-
onelle, kan det ske.
Og i en konkurrence om et nyt job står kolleger med eksamenspapirerne i 
orden ofte stærkere end andre, der ikke har.
”Samtidig skulle det da være underligt, hvis ikke det også smitter af på lønnen, 
at man nu har fået dokumentation for ens kompetencer. Det samme gælder, 
når man søger et nyt job. Man står altså bedre i en lønforhandling,” siger Tue 
Bjerl Nielsen.
Det store spørgsmål er, om den nye platform kan udbredes til andre faggrup-
per. Tue Bjerl Nielsens umiddelbare vurdering er, at IT-fagene adskiller sig fra 
mange andre fagområder.
”IT er et område, der gør det særligt let i forhold til andre faggrupper. Det er 
en meget lavthængende frugt, fordi det er lettere at benchmarke dine færdig-
heder inden for IT end mange andre fag. Samtidig passer en sådan platform 
godt til branchen, fordi der er mange selvlærte ansat.”

\

ONLINE PLATFORM 
UDVIKLET DIREKTE 
TIL SELVLÆRTE 
IT-PROFESSIONELLE 
SAMDATA\HK har sammen med SmartLearning udviklet en ny 
online platform, rkv.samdata.dk. 

32%

IT er et område, der gør det særligt let i 
forhold til andre faggrupper. Det er en meget 
lavthængende frugt, fordi det er lettere at 
benchmarke dine færdigheder inden for IT 
end mange andre fag.
Tue Bjerl Nielsen, SmartLearning
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 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Andreas Rasmussen . ar@andreas-rasmussen.dk

Mens sundhedsvæsnet, byggeriet og mange andre nøglesektorer i det moderne 
velfærdssamfund er bygget på faglært arbejdskraft, så er de seneste halvtreds 
års digitale fremskridt helt anderledes. Selvlærte IT-magikere har gang på gang 
stået i spidsen for store succeser i en branche, hvor uddannelse i højere grad har 
været et tilvalg end en nødvendighed. 
“Når en branche er ny, er alle, nærmest per definition, autodidakte,” siger 
Poul-Henning Kamp, en af dansk IT’s veteraner. Det har han selvfølgelig ret i. 
Poul-Henning Kamp er en levende legende i det danske open source-miljø og har 
blandt andet været en nøglefigur i udviklingen af operativsystemet FreeBSD, 

ligesom han jævnligt har blandet sig i den offentlige debat om digitaliseringspro-
jekter i den offentlige sektor. Derfor er det også værd at lytte, når han peger på, 
at situationen er under forandring.
“Da jeg startede i 1984, var det stadig kun meget få IT-folk, der havde en formel 
IT-uddannelse. Formodentlig fordi den eneste formelle uddannelse, der var at 
få var ‘datalog’, som var en teoretisk og matematisk uddannelse, slet ikke rettet 
imod erhvervslivet,” siger Kamp og fortsætter:
“Langt de fleste IT-folk arbejdede dengang med administrativ databehandling, 
klassisk fakturering, lager, debitor, kreditor eller finans, og det var nærmest en 
slags uformel mesterlære, der bragte folk ombord: Man startede som operatør, 
konsoloperatør eller juniorprogrammør. Jeg vil ikke afvise, at der dengang har 
været jobannoncer, der stillede formelle krav til uddannelse, men der var langt 
imellem dem.” Men sådan er det ikke længere. Tiderne skifterne.
“Det har bestemt ændret sig. I dag tror jeg ikke, at der er nogen konditorer, der 
bliver IT-chefer, damefrisører, der bliver systemdesignere eller rejseguider, der 
bliver driftschefer - bare for at nævne tre tilfældige personer, jeg arbejdede med 
i 1980erne og 1990erne,” siger han.

DEN AUTODIDAKTE 
ÆRA LAKKER MOD ENDEN
Engang var IT-medarbejdere med en IT-uddannelse et særsyn. I dag bliver det sværere og sværere at være digital selvlært, for virk-
somhederne stiller flere krav til medarbejdernes formelle kompetencer.

20:23

Når vi kigger på digitaliseringen af både den offentlige og private 
sektor, så starter den først og fremmest med kvinder. Mange af 
pionererne var sekretærer. De kunne se det smarte i at digitalisere 
processerne, startede med hulkort og begyndte at programmere. 
Elementet af autodidakthed kommer allerede ind i billedet den-
gang, hvor mange af dem lærte sig selv at kode deres egne løsnin-
ger.
Laust Høgedahl

”
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Det startede med kvinderne
Poul-Henning Kamp får opbakning til påstanden fra Laust Høgedahl, der er ar-
bejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet og desuden er studienævnsformand 
for to af universiteters digitale uddannelser.
“Det historiske perspektiv er interessant, også i Danmark. Når vi kigger på digi-
taliseringen af både den offentlige og private sektor, så starter den først og frem-
mest med kvinder. Mange af pionererne var sekretærer. De kunne se det smarte 
i at digitalisere processerne, startede med hulkort og begyndte at programmere. 
Elementet af autodidakthed kommer allerede ind i billedet dengang, hvor mange 
af dem lærte sig selv at kode deres egne løsninger.”
Samtidig spillede de manglende uddannelsesmuligheder indenfor IT, som 
Poul-Henning Kamp også nævner, også en stor rolle.
“Teknologien udvikler sig jo rigtigt hurtigt, så i pionérårene indenfor IT kom 
uddannelsesdelen på bagkant i forhold til, hvad behovet var. Mange har derfor 
skullet lære sig selv at kode, og det er nok også derfor, at der er så stærk en 
autodidakt ånd,” siger Laust Høgedahl og fortsætter:
“Det er en branche, hvor det jo er nemt at vise, om du kan dit håndværk. Man 
har været mere ligeglad med formel uddannelse. Selvom der har været op- og 
nedture i branchen, så har det hovedsageligt været et område, hvor der mangle-
de personale, så man har været villig til at tage folk ind fra gaden.”
Men det er ved at ændre sig, siger han.
“Man ser i disse år et øget fokus på certificeringer, især i forhold til sikkerhed. 
Det bliver et krav i mange større virksomheder. Det gør det sværere at komme 
ind fra gaden.”

Behovet for IT-medarbejdere bliver til gengæld ikke mindre, siger Laust Hø-
gedahl. Til gengæld er der forandring i forhold til, hvilke profiler der er brug for på 
fremtidens IT-arbejdsmarked.
“Man siger jo, at automatisering og digitalisering fjerner jobs, og det er også 
rigtigt nok. Men til gengæld skaber det nye behov. Der er mere brug for folk, der 
kan lede større projekter, oversætte mellem teknikere og brugere og sikre ordent-
lige implementeringer.” 

\
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\ BILL GATES
Microsoft-skaberen Bill Gates er nok den 
mest berømte autodidakte i IT-verdenen. 
Han lærte sig selv at bruge en computer i 
skolen og begyndte at programmere. 4. april 
1975 var han med til at stifte Microsoft, der 
ti år senere udsendte den første udgave af 
Windows. Siden da er styresystemet sammen 
med sin næsten lige så udbredte Office-pak-
ke gået sejrsgang verden over. På sidste års 
liste over verdens rigeste mennesker var Bill 
Gates nummer fire.

\ ADA LOVELACE 
Født i 1815 og udpeget som en af verdens 
første programmører – længe før compute-
ren så ud, som vi kender den i dag. I en tid, 
hvor kvinder ikke blev anerkendt akademisk, 
skrev hun i 1840’erne teknisk forklaring af 
Charles Babbages første computer kaldet 
‘Analytical Engine’. Maskinen blev aldrig byg-
get, men Lovelace dokumenterede alligevel, 
hvordan den kunne programmeres til at lave 
komplekse matematiske beregninger.

\ GRACE HOPPER
Som syv-årig skilte hun familiens vækkeure 
fra hinanden for at se, hvordan de fungerede. 
Senere fik hun en ph.d. i matematik, men 
hendes IT-evner var i høj grad selvlærte. Hun 
insisterede på, at det måtte kunne lade sig 
gøre at få computere til at forstå engelsk i 
stedet for blot 1’er og 0’er. Hun skabte en 
af verdens første compilere, et arbejde der 
senere ledte til kodesproget COBOL, som 
hun også var konsulent på.

I dag tror jeg ikke der er nogen konditorer, 
der bliver IT-chefer, damefrisører, der bliver 
systemdesignere eller rejseguider, der bliver 
driftschefer - bare for at nævne tre tilfældige 
personer, jeg arbejdede med i 1980erne og 
1990erne
Poul-Henning Kamp

”



SIDE 14  \  SAMDATA MAGASINET  2 \ 23

 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

SÅDAN KAN 
DU BRUGE 
SAMDATA RKV
Det er naturligt for IT-folk, at de suger viden til sig, hver gang der 
kommer ny teknologi og nye opgaver. Det er en del af jobbet. Men 
det betyder også, at de som regel kun har papir på en brøkdel af 
alt det, de reelt ved. Tænk, hvis man bare kunne tage en test, og 
få et officielt papir på alle ens kundskaber. Det er ambitionen med 
et nyt system fra SAMDATA\HK og virksomheden SmartLearning. 

”Jeg er selvlært.” Det er det udtryk, rigtigt mange IT-folk bruger om sig selv. 
Måske fordi den titel som EDB-programmør, de oprindeligt fik for et par 
årtier siden, er forældet i dag. Eller også fordi de reelt er selvlærte og har 
suget viden til sig fra fagbøger, fra nettet, fra gode kollegaer eller simpelt-
hen fra alle de opgaver, de har løst gennem årene.
Men i dagens erhvervsliv kan det være svært at sælge sig selv, hvis man 
ikke har papir på den viden, man besidder. Det kan også være svært at få 
anerkendelse for det arbejde, man reelt udfører, fordi man i mange andre 
brancher er vant til, at det er ens uddannelse, der definerer lønniveauet. 
Derfor åbner SAMDATA\HK nu ”SAMDATA RKV”-sitet i samarbejde med 
virksomheden SmartLearning, Smartlearning.dk og de otte erhvervsakade-
mier i Danmark.
”Der er netop utroligt mange selvlærte mennesker i IT-branchen, og det 
her system, skal hjælpe to målgrupper, forklarer Tue Bjerl Nielsen, der er 
direktør for SmartLearning. 
Han fortsætter:
”Hovedformålet er at hjælpe dem, der gerne vil have papir på deres viden 
inden for et eller flere IT-fag på akademiniveau. Dem skal vi teste og guide 
igennem et RKV-forløb. Dernæst kan vi med samme system faktisk også 
hjælpe dem, der vil have afklaret, om de har det rette vidensniveau til 
at starte på et bestemt IT-fag på Smartlearning.dk eller på en af de otte 
akademier.”

RKV.SAMDATA.DK
På SAMDATA RKV-sitet kan du teste din viden på 
hele 12 forskellige delområder inden for IT-uddan-
nelsen. 

Du bestemmer selv hvilke tests du vil tage, og 
du kan til enhver tid sætte systemet på pause og 
vende tilbage, når du har tid igen.

Testforløbet er gratis.

 

HER 
STARTER DIN 

RKV
REJSE

Viden om grundlæggende principper 
og teknikker for programmering i 
moderne programmeringssprog
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Svært at vurdere
Tue Bjerl Nielsen er godt klar over, at den almindelige bruger netop kan møde 
nogle benspænd i RKV-processen, sådan som den er skruet sammen i dag, men 
det forsøger det nye system netop at tage højde for. 
”Det kan være svært at vurdere, om man lever op til kravene i en uddannelse, 
for læringskravene er tit skrevet i overordnet universitets-sprog. Derfor er det 
første, man bliver mødt af i hvert modul en introduktionsvideo, der gennem-
går faget og fortæller om de konkrete læringsmål i et helt almindeligt sprog,” 
forklarer han.
Smartlearning.dk har lavet undervisningsforløb i 30 år, og fører cirka 1.000-1.500 
folk igennem de digitale kanaler hvert år.
”Vi har efterhånden en ret solid erfaring med både undervisning og digitale 
forløb,” understreger Tue Bjerl Nielsen.

Viden, færdigheder og kompetencer
Hos Smartlearning.dk arbejder man i teams med tre personer, fordi det kræver 
mere end bare faglig indsigt at lave en test, der både skal gå i detaljer og samti-
digt være nem at navigere i.
”Som udgangspunkt har vi en underviser, der kender faget i dybden og ikke 
mindst erhvervet, der hører til. Han er ansvarlig for at levere de rette spørgsmål, 
til testen.”
”Vi har også en lærings-konsulent koblet på, som både har en dyb pædagogisk 
viden, og som kender de værktøjer, der i hver given situation passer bedst,” 
tilføjer Tue Bjerl Nielsen.
Han erkender, at det ikke er alt, der kan testes digitalt. Men man kan komme ret 
langt.

”Vi skal både teste, om de har viden inden for et fagområde. Vi skal også teste, 
om de har færdigheder inden for området. Og til sidst skal vi teste, om de har 
kompetencer. Men det sidste – kompetencerne – er ret svært at teste, for 
hvordan vurderer man f.eks., om du er en god projektleder,” siger Tue Bjerl 
Nielsen.
”Derfor runder alle vores tests også af med, at du bliver sendt videre til en 
person, der gennemgår dine resultater og tager stilling til, om der er brug for 
yderligere samtaler.”

Tag en pause
SAMDATA RKV er bygget op, så brugerne før hvert modul får en kort videoin-
troduktion og en beskrivelse af læringsmålene. 
Inden for faget programmering kunne et læringsmål være, ”hvorvidt du kan 
anvende udvalgte programmeringssprog til realisering af simple algoritmer, 
skabeloner, mønstre og abstraktioner.”
Her bliver man så mødt af f.eks. 10 spørgsmål, der i forskellige variationer beder 
en om at svare på spørgsmål eller færdiggøre en opgave ved at trække elemen-
ter på skærmen. Her er bevidst valgt at prøverne varierer i format, så man ikke 
bare skal svare på 50 multiple choice spørgsmål i træk. 

I menneskehænder
Når man har gennemført prøverne, får man resultatet tilsendt i en samlet over-
sigt i e-Boks.
Man får ikke en karakter, og man får heller ikke at vide, at man har bestået, men 
blot en opgørelse over, hvor mange spørgsmål man har svaret rigtigt på i hvert 
enkelt fagområde. 

HER ER DE FAG DU KAN RKV-TESTE

\ Programmering
\ Database
\ Cloud
\ IT-sikkerhed
\ Videregående programmering
\ Webudvikling
\ Frontend-programmering
\ Webudvikling til backend
\ Systemudvikling
\ Systemdrift
\ Videregående IT-sikkerhed
\ Avanceret programmering

DET KOSTER DET AT BLIVE 
REALKOMPETENCEVURDERET
Det er altid gratis at blive testet i SAMDATA RKV, men når du skal videre til 
selve Realkompetence-Vurderingen skal du i nogle tilfælde betale. Udgiften 
afgøres af omfanget, men også af om du har taget en uddannelse tidligere. 

Der er tre typer af RealKompetenceVurdering:
\ Adgangsbevis til en uddannelse
\ Kompetencebevis for et fag
\ Kompetencebevis for en uddannelse
Adgangsbeviser er altid gratis.

Kompetence-beviserne er gratis, hvis du ikke i forvejen har en videregåen-
de uddannelse. Det gælder også, hvis du har taget det meste af en mel-
lemlang IT-uddannelse, men blot mangler den afsluttende hovedopgave.

Hvis du har en videregående uddannelse, koster det:
\ Kompetencebevis 5 ECTS: kr. 2.200
\ Kompetencebevis 10 ECTS: kr. 3.000
\ Uddannelsesbevis: kr. 9.000 

SÅDAN BLIVER DU TESTET
Før hvert modul bliver du præsenteret for læringsmålene. Inden for ”Pro-
grammering” er det for eksempel:
 
/ din viden om grundlæggende principper og teknikker for programmering 
i et moderne programmeringssprog.

/ hvorvidt du kan anvende udvalgte programmeringssprog til realisering af 
simple algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner

\ fortsættes side 15
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”Det er vigtigt at huske, at man ikke kan få en RKV-bedømmelse i selve syste-
met. Man skal stadig tale med et menneske i sidste ende,” forklarer Sonja Lund, 
der er sekretariatschef hos Smartlearning.dk.
Ideen er nemlig, at når man har gennemgået testen, så er det langt nemmere at 
lave en RKV-bedømmelse eller give adgang til en uddannelse. 

Det sidste skridt
Når man har testet sig selv i SAMDATA RKV er der kun et skridt tilbage: 
Man skal have en vurdering af, om ens score giver adgang til en uddannelse 
eller om man decideret kan få godskrevet et fag eller en hel uddannelse, og det 
kræver, at man kommer i ”menneskehænder”. 
”Vi kører nok 60 personer igennem et RKV-forløb hvert år, og inden for IT-om-
rådet er det især programmering og webprogrammering, som er populære fag,” 
fortæller Sonja Lund.
Helt konkret bliver man guidet videre til Nemstudie.dk, hvor man kan starte et 
RKV-forløb op. I den proces skal man tilføje sine uddannelsesbeviser, sit CV og 
gøre rede for ens samlede kompetencer. 

”Det er vigtigt at huske, at en RKV tager udgangspunkt i de samlede kompeten-
cer, så både det man har lavet på jobbet og i fritiden er med til at godtgøre, om 
man har de rette kompetencer – så længe det passer med læringsmålene i et 
fag,” siger Sonja Lund. 
Ca. halvdelen af dem, der indsender en RKV-ansøgning får normalt godkendt et 
fag alene ud fra de certifikater og de ting, de gør rede for i systemet. Men det 
betyder ikke, at forsøget er tabt for den anden halvdel. Her bliver man blot invi-
teret til et digitalt møde – typisk med en fagspecialist – som så kan dykke ned i 
ens viden og finde ud af, om man har de rette kundskaber. 
Sonja Lund opfordrer til, at man giver systemet et forsøg.
”Som studerende kan det være svært at vurdere, hvor tæt man er på at opfylde 
læringsmålene, så - selv om du ikke er sikker – så prøv endelig systemet af, og 
husk endelig at indsende det bevis, som du får fra testen. Det gør vurderingen 
meget lettere.”
”Og husk – det koster jo ikke noget at teste, hvor god man er til at svare på 
spørgsmålene,” understreger Sonja Lund. 

\

/ hvorvidt du kan anvende udvalgte programbiblioteker tilknyttet det 
valgte programmeringssprog

/ om du kan udarbejde programmer til simple problemstillinger.

Herefter bliver du præsenteret for en stribe konkrete opgaver og spørgs-
mål, som du skal svare på. Her nogle eksempler.

MULTIPLE CHOICE SPØRGSMÅL

TRÆK-ELEMENTER

FRITEKST-SVAR – F.EKS. KODE

HER 
STARTER DIN 

RKV
REJSE

Udarbejde programmer til
simple problemstillinger
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OVERSKUELIGT, 
NEMT TILGÆNGELIGT 
OG IKKE FOR NØRDET
Den nye SAMDATA-platform til at realkompetencevurdere IT-folk er godt skruet sammen, mener IT-manden Lars Hillerup. Han kunne 
godt se sig selv anvende platformen til at få dokumentation for de mange kompetencer, han har opbygget gennem mere end 40 år som 
IT-professionel.

”Jeg synes, at det er en god ide, at det virker overskueligt, og at instruktøren i 
introduktionsvideoen taler meget tydeligt.”
Så kort kan Lars Hillerup opsummere sit indtryk af den nye platform, hvor 
selvlærte medlemmer af SAMDATA\HK kan gennemføre de første skridt i en 
realkompetencevurdering online for at få et overblik over, hvor meget de egentlig 
behøver af fagene på en akademiuddannelse i informationsteknologi. Som en af 
de første til at prøve platformen, var han generelt positiv overfor udformningen.
Til gengæld har Lars Hillerup mere end 40 års erfaring fra IT-branchen, hvor han 
har været beskæftiget lige siden han blev uddannet som kontorassistent med 
fokus indenfor edb i 1980. Han er vant til online kurser, og forventer, at brug af 
online læringsredskaber som SAMDATA’s platform vil blive mere og mere brugt 
til at måle og opgradere medarbejderes fagkundskaber. Og netop derfor er hans 
vurdering værd at læse mere om.

Hvilke udfordringer har du stået overfor, fordi det er så lang tid siden, 
at du tog din IT-uddannelse?
”Jeg har i princippet en IT-uddannelse, fordi jeg har et stykke papir, der siger, at 
jeg er uddannet som kontorassistent med vægt på edb, som det hed dengang. 
Jeg er reelt uddannet på kontor i en IT-afdeling. Som ansat i et transportfirma, 
har jeg aldrig siddet med en almindelig skrivemaskine for at skrive fragtbreve eller 
hamret løs på en telexmaskine. Min opgave fra dag et var at betjene IT-anlægge-
ne, så de fungerede. Fordi jeg interesserer mig for teknologi, var jeg så heldig at 
komme over og arbejde med netværk på mainframe. Her fik jeg en masse kurser, 
og stod for hele netværksopsætningen i et amt. De sidste 16 år har jeg arbejdet 
som sikkerhedskonsulent og konsulent. 

LARS FIK ET 
POSITIVT 

INDTRYK AF 
SYSTEMET: 

\ fortsættes side 18
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I 1980 blev Lars Hillerup uddannet som 
kontorassistent med fokus på edb i Padborg. 

Efterfølgende blev han ansat ved IT afdelingen på 
Tulip slagteriet i Vejle, hvor han blev indtil 1985.

Samme år blev han netværkssystemprogrammør på 
mainframe ved Vejle Amt. Her var han ansat i forskellige 

funktioner frem til 2007.

”Udviklingen gik så stærkt i den periode, at jeg skiftede opgaver 
inden for kommunikationsteknologi hvert andet år,” 

siger Lars Hillerup. 

Herefter blev han sikkerhedskonsulent i Region Midtjylland, 
indtil Lars Hillerup i 2021 skiftede til virksomheden MedCom 

i Odense som konsulent på Sundhedsdatanettet. Her 
regner han med at blive, indtil han går på pension.

I løbet af min karriere har det selvfølgelig givet nogle udfordringer, når jeg skulle 
søge job, fordi det kunne være svært for en arbejdsgiver at skulle fortolke alt det 
her. Men der er jeg den type person, der ikke har svært ved at markere mig. Da 
amterne blev til regioner, blev jeg headhuntet, da de hørte, at jeg havde sagt op. 
Det samme gælder min nuværende stilling. Men i sidste instans handler det om, 
hvem man er som person. Og jeg har aldrig siddet nede på bagerste række og 
gemt mig.”
Hvad skulle være din største motivation for at anvende platformen som en 
del af en realkompetencevurdering?
”Det skulle være at få vurderet mine kompetencer for at få dokumentation for, 
hvad jeg egentlig kan på baggrund af det kursussystem, man ofte benytter inden 
for IT-verdenen. Jeg må indrømme, at jeg ikke giver så meget for de der ameri-
kanske inspirerede teoretiske tests og certificeringer, fordi de mest måler, hvad 
man har lært udenad og ikke hvad man reelt kan. Derfor vil jeg sige, at jeg havde 
et positivt indtryk af testen, fordi den tog udgangspunkt i, hvad man rent faktisk 
kunne, i stedet for om man bare var god til at huske nogle ting.
Hvad var dit umiddelbare indtryk af platformen?
”Det var positivt. Overskueligt. Nemt tilgængeligt. Måske var der nogle ting, man 
skulle gøre tydeligere, men man taler i et sprog, der ikke er for nørdet i introduk-
tionen.
Hvorfor er det vigtigt, at det ikke er for nørdet?
”Jeg har i nogle år holdt indlæg for datalog-studerende Og jeg fik meget ros af 
dem og deres undervisere for at tale et sprog, der ikke var for edb’sk. Jeg var 
i stand til at udtrykke mig i et sprog, der var ligetil og til at forstå. Jeg kunne 
fortælle om IT-sikkerhed, uden at det hele blev jura eller IT. Det blev et forståeligt 
sprog. Og det er en kunst. Sæt f.eks. en jurist, en læge og IT-mand til at tale 
sammen, og du vil opleve, at de snakker hver sit sprog. De forstår ikke hinanden. 
Derfor er det vigtigt, at man taler et sprog, som alle kan forstå med hver deres 
baggrund. Henvender man sig kun til programmøren, kan systemudvikleren eller 
driftsmedarbejderen ikke være med.”
Hvordan oplevede du det faglige niveau på platformen?
”Nu arbejder jeg ikke med programmering, som var det, man havde valgt at 
lade os teste os i, men jeg synes, at man havde gjort det godt. Jeg gik de første 
spørgsmål igennem, hvor jeg kunne se, at de byggede stille og roligt op. Jeg sy-

nes, at det var godt, at de begyndte med relativt banale ting for at gå videre der-
fra. For en som mig uden den store erfaring i at programmere var det en anden 
oplevelse end for en programmør. Jeg tror ikke, at det ville være et problem med 
de fagudtryk. Det er jo den verden, en sådan fagperson bevæger sig i hver dag.
Jeg vil også sige, at det fungerede også godt, at man varierede mellem at skulle 
vælge mellem forskellige svarmuligheder og spørgsmål, hvor man selv skulle for-
mulere svar. Det er langt bedre end de tests, hvor man skal igennem for at blive 
certificeret i bestemt system eller program. Med de multiple choice-spørgsmål 
med tre eller fire svarmuligheder kan det let blive en gættekonkurrence, hvor der 
er en rimelig sandsynlighed for at få en del rigtigt. Det er ligesom en teoriprøve, 
hvis man skal have et kørekort, kender man til trafikken, er der en mulighed for 
at man kan bestå den ved at være god til at gætte sig frem. Man vil kunne bestå 
uden at kende færdselsloven teoretisk.”
Hvilke muligheder kan platformen give SAMDATA-medlemmer ved at gøre en 
realkompetencevurdering nemmere at tage og dermed at få papir på deres 
kompetencer?
”Nu har jeg aldrig haft behov for at vise, at jeg er mere end andre. Hvis det er 
kulturen på en arbejdsplads, er det en dårlig kultur. Så går man mere op i ego end 
at arbejde som et team. Jeg kom dog til at tænke over noget. Hvorfor skal den 
platform være begrænset til folk i IT-branchen? Det kunne måske anvendes til at 
teste folk udenfor branchen, om de var egnede til at blive en del af branchen. I 
dag er der en masse mennesker mange forskellige steder, der udfører alle mulige 
opgaver på pc’er. At være kontorassistent i dag er en udvandet betegnelse, fordi 
du udfører alle mulige andre opgaver. 
Nu ved jeg ikke, hvor omfattende den platform bliver, men man bør også se på 
kodning af software robotter og AI algoritmer (kunstig intelligens, red.). Måske er 
det for tidligt, men det er da noget, man kan overveje. Samtidig kan man anven-
de tests som denne til at finde ud af, om folk kan varetage forskellige funktioner 
på arbejdspladsen. Jeg synes, at der er mange mulige måder at anvende en 
sådan platform på. Jeg synes, at det er et godt tiltag fra vores fagforening.”

\

CV

Jeg må indrømme, at jeg ikke giver så meget 
for de der amerikanske inspirerede teoretiske 
tests og certificeringer, fordi de mest måler, 
hvad man har lært udenad og ikke hvad man 
reelt kan.
Lars Hillerup

”
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EN GAVE TIL 
ERHVERVSAKADEMIERNE
SAMDATA\HK lancerer en ny online platform, rkv.samdata.dk, der styrker autodidakte medlemmers position på arbejdsmarkedet. 
Men det kræver, at erhvervsakademierne også bliver bedre til at markedsføre deres efteruddannelsestilbud til SAMDATA-medlemmer, 
mener Martin T. Andersen fra HK/Privat.

En meget stor del af SAMDATA’s medlemmer er selvlærte. Mens de ikke har en 
formel uddannelse bag sig, har de som oftest mange kompetencer og dyb viden 
inden for deres felt. 
”En meget stor procentdel af SAMDATA’s medlemmer er autodidakte. Det vil 
sige, at de har alle kompetencerne. De kan alle deres programmer og systemerne. 
Ganske ofte er de projektledere eller har andre vigtige positioner i IT-branchen,” 
siger Martin T. Andersen, chef for arbejdsliv & udvikling, fællessekretariatet og 
kommunikation i HK/Privat.
”De har altså arbejdet sig til det. De har ikke fået de kompetencer gennem det 
formelle uddannelsessystem. Det betyder, at de faktisk er at betragte som ufag-
lærte,” tilføjer han.

En større jobsikkerhed
Og som ufaglærte kan de stå svagere på arbejdsmarkedet, både hvis de skal søge 
nyt arbejde eller skal forhandle løn.
”Har man papir på sine kompetencer, har man også en større jobsikkerhed. Vi kan 
jo se en tendens til, at den mindst uddannede ryger først, når der skal fyres folk, 
understreger Martin T. Andersen.
Hele pointen med realkompetencevurdering, i dagligdagen forkortet RKV, er at 
give SAMDATA’s autodidakte medlemmer en mulighed for at få godskrevet deres 
kompetencer i forhold til en uddannelse som f.eks. akademiuddannelse i informati-
onsteknologi, et studie indrettet til at blive taget af folk, der skal passe et arbejde 
ved siden af.  I stedet for at skulle igennem alle fag på den uddannelse, svarende 
til 60 ECTS (forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System, 
et fælleseuropæisk system til at beskrive længde og faglighed af et studie), kan 
de måske nøjes med det halve af fagene, en 20-30 ECTS. Kort sagt kan de kom-
me hurtigere frem til papir på deres kunnen.

Normalt foregår en RKV ved, at man aftaler et møde på et af landets erhvervsa-
kademier, hvor man bliver testet på sine færdigheder. En ny online platform skal 
gøre det endnu nemmere for selvlærte medlemmer at finde ud af, hvor meget de 
mangler for at kunne få det eksamenspapir.
”Som fagforening er vi meget optaget af, at vores medlemmer får mulighed for at 
uddanne sig gennem hele arbejdslivet for at bevare deres værdi på arbejdsmarke-
det. Men vi er også meget bevidste om, at der kan være nogle barrierer for, at de 
ikke gør det,” understreger Martin T. Andersen.

Svært at få tid og finde rundt
Måske er det svært at finde tiden midt i en travl hverdag med job, familie og fri-
tidsinteresser. Måske lyder det med efteruddannelse eller realkompetencevurde-
ring meget fornuftigt i de flestes ører, men lige som det er med fitness og andre 
ekstra burde-gøremål bliver det udskudt til ”senere,” i morgen eller næste måned. 
Ofte igen og igen for så at glide ud af bevidstheden.
Samtidig hjælper det heller ikke, at det ind i mellem kan synes en smule uoversku-
eligt at finde rundt i kataloget af uddannelser, som måske eller måske-ikke kunne 
være relevante.
”Det kan være, at man også haft nogle dårlige oplevelser med det at gå i skole. 
Her skal man huske, at med en RKV er det ikke den der klassiske skole, man 
møder, når man tager skridtet for at få papir på sine kompetencer. Når vi tilbyder, 
at du kan tage en RKV online er det, for det første, for at følge med tiden. For det 
andet er det mindre tungt at anvende for vores målgruppe. Teknologien hjælper 
os med at gøre det mindre farligt at gå i gang med en uddannelse,” siger Martin T. 
Andersen.

NY 
SAMDATA-

PLATFORM: 
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Han tilføjer:
”Man skal ikke undervurdere hele det med at skulle til undervisning og eksamen. 
Mens man fungerer rigtigt godt i jobbet til hverdag, kan det at sidde ved den 
grønne filt til eksamen føles rigtig ubehageligt, hvis man i forvejen har nogle 
dårlige oplevelser med i bagagen.  Inden det lyder som om jeg har meget imod 
uddannelsessystemet, skal jeg huske at sige, at der er sket rigtig meget med det 
at gå til eksamen gennem de sidste år.”

Få papir på de kompetencer
Martin T. Andersen løfter også muligheden for, at den nye platform kan blive en 
løftestang til at gøre det samme med andre fag og uddannelser.
”Mange af vores medlemmer i HK har taget deres uddannelser for 20 år siden. 
Alt det vi gør i dag, udgør jo en helt anden virkelighed, så tænk hvis vi også kun-
ne få papir på de kompetencer, som vi ofte uden at tænke over det har tilegnet 
os. Det vil være med til at cementere vores værdi på arbejdsmarkedet på et helt 
andet niveau,” siger Martin T. Andersen.
Hvor ser du de største muligheder ved den nye platform, når den bliver åben 
for alle?
”Ideen med denne platform henvendt til SAMDATA’s medlemmer handler om 
tilgængeligheden; at det er nemmere at have med at gøre. Samtidig håber jeg, 
at brugerne ikke vil opleve det som at blive vurderet, målt og vejet. Jeg tror, at vi 
med platformen kan give dem en større tryghed, hvor der er mindre nervøsitet 
ved at lade sig kompetencevurdere.”
Skal vi se platformen som en forlængelse af tendensen hen mod at lege sig 
til at lære online?
”Ja, der er sket enormt meget i den måde, vi uddanner børn og unge på både i 
folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Mange 
af de selvlærte IT-specialister derude har måske en anden opfattelse af, hvordan 
moderne undervisning foregår på i dag. Som eksempel kan man tage appen 
Duolingo, hvor man anvender gamification (et fænomen hvor man anvender spil i 
f.eks. undervisning eller arbejde, red.).
Mange ved det ikke, fordi de længe ikke har haft kontakt til uddannelsessyste-
met, måske fordi de har haft dårlige erfaringer fra, dengang de sidst sad på sko-
lebænken. Så det handler om at mødes på midten: ved at RKV nu har et digitalt 
format, tror jeg, at mange vil lade paraderne falde og godt turde lade sig teste. 
Og forhåbentligt finder man ud af, at man kan meget mere, end man selv troede. 
Det tror jeg, vil være en gevinst i ens videre rejse gennem uddannelsessystemet. 

At brugerne føler sig så trygge, at de går videre med at få papir på en uddannel-
se. At de går fra ufaglærte til at være faglærte.”

Ikke så mystisk længere
Martin T. Andersen fremhæver, at det kan være med til at afmystificere det at 
tage en uddannelse for mange mennesker, der ellers har holdt sig tilbage fra at få 
papir på deres kompetencer.
”Det er jo ikke, fordi folk ikke har holdt sig opdateret, men de forældede billeder 
fra dengang de selv gik i skole, har for nogen givetvis ikke været særligt opmun-
trende. Det er bare noget andet, man oplever nu. Og det gælder om at videregi-
ve det, fordi der ligger så meget potentiale i, at vores medlemmer videreuddan-
ner sig. De kan vinde så meget personligt ved at blive endnu mere kompetente til 
det, de arbejder med.”
Hvordan vil erhvervsakademierne kunne drage nytte af den nye platform?
”Man kunne lidt provokerende sige, at de ikke har været dygtige nok. Platformen 
er et værktøj, der er etableret til erhvervsakademierne, så de bedre kan vurdere, 
hvilke reelle kompetencer en person måtte have. Jeg mener, at de kunne godt 
udvise en lille smule mere kommerciel forståelse for mulighederne. De har så 
meget relevant efteruddannelse på deres hylder. Hvorfor er de ikke bedre til at 
markedsføre de tilbud til vores medlemmer? Den nye platform er i den sammen-
hæng en gave til dem.
Vi har jo kunnet se, at erhvervsakademierne, AMU og andre simpelthen ikke har 
været dygtige nok til at realkompetencevurdere folk, der måtte være interesse-
rede i at få papirer på deres kunnen. Hør nu her, akademierne får jo penge for at 
gøre det for vores medlemmer. De skal se det at realkompetencevurdere som en 
investering, fordi de folk, der efterspørger efteruddannelse, køber jo undervisning 
i så og så mange fag efterfølgende.
Jeg tror simpelthen ikke, at nogle erhvervsakademier helt har forstået mulig-
hederne på det felt. De er jo ikke private kursusvirksomheder, der skal levere 
omsætning og overskud til bestyrelser og aktionærer. De er derimod sat i verden 
for at højne den samlede kompetencekapital i samfundet. De har simpelthen et 
ansvar for den samfundsopgave, men de har ikke alle løftet den opgave godt 
nok.”
Så platformen er en måde at puffe dem i retningen af at tage det ansvar 
mere på sig?
”Det er jeg helt sikker på. Man skal ikke se den nye platform som en konkurrent 
til erhvervsakademierne. Men som en hjælp til dem. SAMDATA\HK har taget 

Vi ser på, om der nu er noget, som vi kan gøre 
for at få flere medlemmer, der er selvlærte, til 
at blive realkompetencevurderet og i sidste 
ende få et stykke papir på, hvad de har at byde 
på fagligt.
Martin T. Andersen, HK/Privat

”
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ansvaret for at skabe RKV i et digitalt format for at se, om 
det så bedre kan udnytte det åbenlyse potentiale.
Og vores medlemmer har ret til at forvente, at HK, her 
SAMDATA, gør alt for at påvirke tingene i en retning, der 
er til fordel for dem. Kan vi ikke få erhvervsakademierne til 
selv at gøre det, må vi gøre det: nu her med en ret massiv 
investering i en online platform, fordi det indtil nu ikke har 
fungeret godt nok med at få tilbuddet om realkompetence-
vurdering ud over rampen.
Vi er sat i verden for at varetage vores medlemmers interes-
se. Vi vil medlemmernes allerbedste. Og det gælder her også 
om at få folk fra en status som ufaglært til at være faglært 
ved at få et formelt stykke papir på deres uddannelse.”

Løbet stærkere og stærkere
Martin T. Andersen understreger, at den nye platform skal 
ses som et forsøg på at afsøge mulighederne for at udnytte 
de digitale teknologier på en ny måde. 
”Vi ser på, om der nu er noget, som vi kan gøre for at få flere 
medlemmer, der er selvlærte, til at blive realkompetencevur-
deret og i sidste ende få et stykke papir på, hvad de har at 
byde på fagligt. Det kan være med til, at de kommer til at stå 
stærkere på deres arbejdsplads og til den næste lønsamtale.”
Han tager en pause:
”Vi antager, at det vil kunne gøre en forskel. Men vi kan ikke 
være sikre på, at det vil lykkes. Men vi er nødt til at gøre 
forsøget, fordi ellers sker der ikke noget. Jeg har hørt, at 
man har set på det her de sidste fem år, mens den digitale 
udvikling bare er løbet stærkere og stærkere. Uden at der 
rigtigt er sket noget.
Samtidig har vi haft en corona-pandemi, hvor mange 
uddannelser er flyttet fra klasserumsundervisning til meget 
mere online læring. Selvfølgelig skal vi sørge for at udnytte 
det intelligent. Alt kan ikke foregå online. Noget kræver, at 
man er fysisk til stede i samme rum. Vi har bare fået mange 
flere digitale redskaber i værktøjskassen, som vi er nødt til 
at afprøve for at kunne tilbyde vores medlemmer det bedst 
mulige. Hvor det giver mening at gøre noget digitalt, skal vi 
gøre det. Og her giver det mening.”

\
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 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net . & Andreas Rasmussen . ar@andreas-rasmussen.dk

Selv om Sverige er en af vores nærmeste naboer, er deres tilgang til at vurde-
re selvlærte, eller autodidakte, IT-folks reelle kompetencer på en gang meget 
ens og markant anderledes end den danske. 
Ganske som Danmark arbejder man i Sverige med at dokumentere, hvil-
ke kompetencer autodidakte IT-folk egentlig har opbygget gennem deres 
arbejdsliv. Og ligesom i Danmark har IT-virksomhederne i øget grad fokus på 
formel dokumentation af kompetencer i deres jagt på flere medarbejdere. 
Også på den svenske side af Øresund bliver manglen på IT-professionelle 
mere og mere akut. Derfor er det også i Sverige muligt at blive realkom-
petencevurderet, hvis man som autodidakt f.eks. gerne vil gennemføre en 
uddannelse for at lette jobsøgningen.
I Sverige er systemet som udgangspunkt opbygget som i Danmark, nemlig 
ved at det er uddannelsesstederne, der står for den såkaldte validering, altså 
dét vi på dansk kalder realkompetencevurdering eller bare i daglig tale forkor-
ter til RKV.

Svensk nej til online RKV
Et af de steder, hvor de laver valideringer, er Nackademin. Det er en pro-
fessionshøjskole i Stockholm, der udbyder en række korte og mellemlange 
uddannelser og har et stort udbud af IT-uddannelser. Og lige som i Danmark 
kan valideringerne være med til at give selvlærte adgang til studier, der kan 
give dem papirer på deres kompetencer.
“Når vi laver validering, så handler det om at kortlægge deres reelle kompe-
tence. Men derudover har vi også ret til at optage et vist antal elever, som 
ikke formelt lever op til kravene, men som vi bedømmer, har evne til at gen-
nemføre uddannelsen. Der er ingen systematik i den måde, vi gør det på. 
Det er noget vi gør fra sag til sag,” fortæller Lars Svärdling marketingchef i 
Nackademin.
Han fortsætter:
“Vi bruger det til en vis del for at bedømme, om eleven har kompetencerne til 
at starte på uddannelsen, og ganske sjældent til at give merit, da indholdet 

i vores uddannelser ofte ændres, og så er ældre kurser ikke dækkende til at 
give validering.”
Men i modsætning til i Danmark har man i Sverige ikke taget skridt til at gøre 
RKV’erne online. Lars Svärdling fremhæver, at man i Sverige tidligere har 
forsøgt sig med digitale prøver i form af programmeringsopgaver, men er gået 
væk fra det. Samtidig foretager man på Nackademin ikke egentlige prøver 
af de selvlærtes faktiske kompetencer, heller ikke ved at lade folk møde op 
fysisk.
“Vi så for stor en afvigelse mellem testresultaterne og evnerne med digitale 
tests. Det vil sige, at eleven ikke selv havde løst opgaven. Og fysiske prøver er 
for ressourcekrævende at gennemføre,” siger han.

Næsten som i Danmark
Ifølge Svante Sandell, der arbejder på Myndighet för Yrkeshögskolan (MYH), 
som er den centrale styrelse for de svenske uddannelsesinstitutioner, er det 
svenske valideringssystem decentraliseret.
”Udgangspunktet er, at valideringen skal foretages i den sammenhæng, 
hvor det skal bruges. Hvis der er tale om uddannelse på højere niveau end 
gymnasiet, så foregår det via en uddannelseskoordinator på en professions-
højskole eller et universitet. På alle uddannelsesniveauer har man ret til at blive 
valideret for at se, om man lever op til de krav, der er,” siger han.
Er der tale om realkompetencevurdering, mens man er i arbejde eller arbejds-
løs, så foregår det med en såkaldt ‘branchevalidering’, hvor det er branchens 
parter, der sammen står for vurderingen af den enkeltes kompetencer.
Og her kommer vi frem til en anden markant forskel til den danske RKV-mo-
del: Sådanne branchesamarbejder om valideringer findes i Sverige for en lang 
række brancher, men ikke indenfor IT. Der findes altså ingen central aktør at 
henvende sig til, når man skal have styr på kvalifikationerne som IT-medarbej-
der.

4000 om året
Svante Sandell fortæller, at valideringen som begreb har eksisteret siden slut-
ningen af halvfemserne. Og op igennem nullerne blev det indført i en række 
love og forordninger. Alligevel er det ikke noget, der fylder meget i uddannel-
sessektorerne.
“I 2021 var der cirka 4000 individer, der blevet valideret for at kunne starte på 
voksenuddannelser. Det tal er rimelig konstant,” lyder det.
“Generelt laves valideringer for at kunne komme ind på en uddannelse, altså 
for at sikre, at man opfylder kravene – alternativt for at kunne få merit for de 
kvalifikationer, man allerede har, så man kan forkorte uddannelsen,” fortsætter 
Svante Sandell.

AFVIGER MARKANT 
FRA DEN DANSKE 

REALKOMPETENCEVURDERING
Mens man i Sverige også arbejder med at vurdere selvlærte IT-professionelles reelle kompetencer, ligger den svenske model langt fra 
den danske. Her er der ingen fast systematik i den svenske måde at realkompetencevurdere på. Samtidig oplever de, at online tests af 
de selvlærtes færdigheder misbruges, hvorfor nogle skoler er gået væk fra dem - samtidig med at SAMDATA i Danmark nu lancerer en 
online platform henvendt til medlemmerne.”

DEN 
SVENSKE 
MODEL 

Vi bruger det til en vis del for at bedømme, 
om eleven har kompetence til at starte på 
uddannelsen, og ganske sjældent til at give 
merit.
Lars Svärdling, Nackademin

”



\ SIDE 23

Han fortsætter:
“Når man ser på branchevalideringerne, så sker det oftest for at få dokumentation 
for at nogen kan varetage en given stilling, men det kan også være virksomheder, 
der bruger det som værktøj for at kortlægge deres interne behov for fremtidig 
kompetenceudvikling.”
Han understreger, at valideringsprocessen i Sverige ikke tager hensyn til, hvordan 
man har lært sine kundskaber, ‘uanset om det er formelt, ikke-formelt eller 
uformelt’. Svante Sandell bekræfter, hvad Lars Svärdling fortalte os lidt tidligere, 
nemlig at hvordan valideringerne gennemføres, kan være forskelligt fra sted til sted. 

Øget satsning på omskoling
I oktober sidste år trådte den såkaldte ‘tryghedsaftale’ i kraft på det 
svenske arbejdsmarked. Det er en omfattende aftale mellem mange 
af arbejdsmarkedets største aktører, der sætter rammerne for bl.a. 
omskoling og kompetenceudvikling.
Aftalen indebærer bl.a., at man er enige om, at “den der bliver op-
sagt på grund af arbejdsbrist (manglende opgaver eller økonomi 
i virksomheden, red.) eller sygdom” skal få støtte til at gøre det 
lettere at få et nyt job, f.eks. ved at omskole sig. 
Samtidig skal personer i job have mulighed for at styrke sine 
kompetencer med hjælp fra en nyligt nedsat central ‘omstil-
ingsorganisation’, der skal hjælpe medarbejderne i virksom-
heder uden overenskomst. Medarbejdere i virksomheder 
med overenskomst har allerede lignende muligheder.
Her har man også forsøgt sig med digitale prøver for 
at vurdere ansøgernes kompetencer, men de blev 
misbrugt, fortæller en af de store IT-uddannelser.

\

Generelt laves valideringer for at kunne 
komme ind på en uddannelse, altså for at 
sikre, at man opfylder kravene – alternativt 
for at kunne få merit for de kvalifikatio-
ner man allerede har, så man kan forkorte 
uddannelsen.
Svante Sandell, Myndigheten för yrk

”
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 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

Vi er vant til at høre om, at man får et længere liv, hvis man dyrker motion, 
lægger smøgerne på hylden og drikker mindre alkohol. Men der er også en 
sammenhæng mellem længden af ens uddannelse, og hvor lang levetid man 
kan forvente.
Mænd, der har en videregående uddannelse, lever fire år længere end ufaglær-
te, mens kvinder får 2½ år foræret. Det er en ganske markant forskel. 
Tallene stammer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har dykket ned i de 
helbredsmæssige forskelle mellem folk med og uden uddannelse. 
Men, hvordan kan uddannelse gøre så stor en forskel?
”Hvis jeg skal opsummere det i en sætning, så er forskellen, at man bliver 
chauffør i sit eget liv, når man har en uddannelse, siger Lars Andersen, der er 
direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 
”Det drejer sig om, at man får en tilværelse, hvor man føler, at man har styr på 
sit liv, og ikke er presset af usikkerhed på jobbet,” forklarer Lars Andersen.
Han peger også på, at når økonomiske kriser rammer, så er det oftere folk uden 
papir på deres kundskaber, som mister jobbet. Det betyder, at autodidakte IT-
folk befinder sig i en sårbar position. 

”Vi har ganske vist et dagpengesystem, men det dækker kun 60 pct. - eller 
mindre, og så skal man igennem jobcentret. Det skaber stress og utryghed.”

Selvværd og tryghed
I Danmark har vi et ret omskifteligt arbejdsmarked, hvor virksomhederne både 
indskrænker, skifter ud og henter nye folk ind løbende. 
”For dem, der har et godt job og trygt job, hvor der ikke sker ændringer, kan 
det også i høj grad have betydning for ens tryghed og ens selvværd,” siger Lars 
Andersen.
Lars Andersen minder om, at de ufaglærte ikke nødvendigvis har færre kompe-
tencer. De har bare sværere ved at bevise det. 
”Der er mange ufaglærte, der i virkeligheden er specialister, og utroligt kompe-
tente inden for deres område, men det er kun virksomhedsejeren, der kender 
de kompetencer. Så længe det går godt, har de deres på det tørre, men hvis 
de bliver ramt af en fyringsrunde, så står de med håret i postkassen, fordi det 
er svært at komme ind andre steder uden en formel uddannelse,” forklarer Lars 
Andersen.

”UDDANNELSE GØR DIG TIL 
CHAUFFØR I DIT EGET LIV”
Ufaglærte IT-folk har ikke nødvendigvis færre kompetencer end andre. Men hvis man har papir på sin viden, får man lettere 
ved at klare sig i krisetider og det kan også give dig større selvværd, fortæller to eksperter.
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Den pointe genkender lektor Pia Seidler Cort, der forsker i livslang læring ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.
Hun rammer decideret en tyk pæl igennem den fordom, at ufaglærte ikke har 
faglige kompetencer. 
”Vi har været ude og interviewe ufaglærte, og det er ikke en modstand mod 
læring, som vi mødte. Men de er ofte autodidakte. En stor del af dem, vi 
interviewede, tog løbende kurser, især hvis de relaterede sig til noget, de havde 
brug for på jobbet. Derudover fifler de med alt muligt i deres fritid, hvor de 
også henter kompetencer.”
Hun peger på, at vores uddannelsessystem bl.a. gennem RKV-systemet skal 
blive bedre til at fange de kompetencer. 
En af de resultaterne fra hendes interviews med ufaglærte var også, at der er 
en stribe barrierer, som gør det svært at føre tanken om livslang læring ud i 
livet. 
”Mange af dem vi har interviewet, peger på økonomi som en barriere. Det 
samme gælder faktorer som tid og familie. Der var mange af kvinderne, som 
selvom de var faglærte, valgte et ufaglært job for at få familieliv og arbejde til 
at hænge sammen.”

Dårlige erfaringer med skolen
Forskning i voksenuddannelse peger på, at for mange ufaglærte og kortud-
dannede er dårlige erfaringer fra det formelle uddannelsessystem en væsentlig 
barriere for senere at gå i gang med efter- og videreuddannelse. Det gør det 
svært for dem at vende tilbage til skolebænken, fordi det opleves som at opsø-
ge nederlag, forklarer Pia Seidler Cort. 
Selv om de ufaglærte ofte mestrer en hel masse ting, så peger hun også på, 
at der stadigvæk er stor værdi i det at have en titel og et bevis på en officiel 
uddannelse.
”I det øjeblik man bliver faglært og i endnu højere grad får en videregående 
uddannelse, oplever man en større autonomi i sit arbejde. Man kan selv tilrette-
lægge og tage beslutninger i forhold til ens eget arbejde. Gennem uddannelsen 
har man fået en bevidsthed om egen praksis, og man kan løfte sig op og se på 
vilkårene i faget generelt.”

Men lige præcist titlen og beviset på uddannelsen kan også have stor værdi for 
folks selvværd.
”Man skal ikke sidde længe sammen med en flok jurister eller sygeplejersker, 
før man kan høre deres faglige identitet. Det har stor betydning, at man kan 
præsentere sig med en faglig identitet, uanset om man søger job eller bare skal 
præsentere sig til familiemiddagen,” slår Pia Seidler Cort fast. 
”Man skal ikke undervurdere, at en faglig identitet hører tæt sammen med en 
faglig stolthed og følelsen af at være kompetent på sit felt,” slutter Pia Seidler 
Cort. 

\

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

FAKTA

ØGET UDDANNELSE 
GIVER ET BEDRE HELBRED
Uddannelse giver et længere liv
Den forventede levetid for ufaglærte mænd er næsten 4 år kortere 
end for mænd med videregående uddannelser.
Den forventede levetid for ufaglærte kvinder er godt 2½ år kortere 
end for mænd med videregående uddannelser.

Folk med uddannelse bruger mindre på medicin
Når man ser på medicinforbruget over et helt liv, er forbruget for 
ufaglærte 25-35 procent større end for personer med en uddannel-
se.

Mindre træk på sygesikringsydelser
Når der kontrolleres for baggrundsfaktorer, trækker uddannede i 
gennemsnit 1.000 – 8.000 kr. mindre på sygesikringsydelser end 
ufaglærte.

Hvis jeg skal opsummere det i en sætning, 
så er forskellen, at man bliver chauffør i sit 
eget liv, når man har en uddannelse.
Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

”

Man skal ikke undervurdere, at en faglig 
identitet hører tæt sammen med en faglig 
stolthed og følelsen af at være kompetent 
på sit felt.
Pia Seidler Cort.

”



SIDE 26  \  SAMDATA MAGASINET  2 \ 23

 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Laura Na Blankholm . laurana.blankholm@gmail.com 

Med kun en kvart uddannelse som landbrugskonsulent i bagagen, startede 
Christian Kragh i Finansministeriet med at lave statistik for nogle landmænd 
på en mini-computer. Siden har hans arbejdsliv gået slag i slag med skiftende 
arbejdsområder, der inkluderer milepæle såsom internettets fremkomst og en 
overgang til Windows fra IBM. Men fælles for hans arbejde med IT er, at han er 
selvlært med mottoet: “trial and error”, som han kalder det. 
Han har prøvet kræfter med et af programmerings-modulerne på den 
rkv.samdata.dk. Christian Kragh, der også er bestyrelsesmedlem i SAMDATA, har 
store forventninger til platformens potentiale for at hjælpe autodidakte medlem-
mer til at få på papir på deres kompetencer. 

Hvad var den største motivation for at tage testen? 
“Det var mest for at afpudse, hvad jeg kan, da jeg er i slutningen af mit arbejdsliv, 
og går på pension næste år. Men jeg tror også, at det er godt at have noget 
parat til en plan b. Vi har nemlig haft fire fyringsrunder på min arbejdsplads. Hvis 
du skal ind på et hårdt marked, skal du jo have dine meritter i orden, og hvis du 
har papir på det, kan du vise, at du kan noget. 
Jeg er stensikker på, at det kan give noget rygrad for dem, der ikke har noget 
papir på det, de kan.” 
 
Hvilke udfordringer har du haft i dit arbejdsliv ved ikke at have 
formel uddannelse?
“Jeg synes ikke, der har været mange udfordringer. Jeg har ikke været fastlåst i 
mit arbejdsliv, fordi jeg har været nysgerrig og ydmyg omkring at lære noget nyt. 

Jeg har måske ikke tjent mange penge på det, men det kan også være, fordi jeg 
er tillidsrepræsentant, hvor man måske holder sig tilbage.”

Hvordan var oplevelsen af systemet? 
“Det var godt. Det var lidt udfordrende, man skulle kigge på formler og den slags 
ting, men derudover var det ret tilgængeligt. Det var brugervenligt, men det kan 
være udfordrende, at man visuelt skal vælge et resultat. Normalt ville man lave 
en test af den kode, man skriver. Det kan være en udfordring for nogen, der har 
en anden måde at tænke på.” 

Hvordan var niveauet, og gav testen dig et indtryk af, hvad du kan i forhold 
til programmering? 
“Jeg kom ud i nogle hjørner, hvor jeg blev udfordret og fik vist, hvad jeg kan, men 
jeg blev ikke trynet. Jeg fik prøvet nogle ting af, jeg ikke gør i min dagligdag. Det 
gav mig også en bekræftelse i, at jeg kan mere. Mit indtryk var, at testen var reel, 
og jeg fik noget hjernegymnastik, fordi det ikke bare var en multiple choice-test.” 

Hvad synes du der var mest udfordrende? 
“Man skal nok være klar over, at der er nogen grupper af modulerne, som er 
rettet mod en type IT-mand og nogle andre, som er rettet imod en anden. Det er 
ikke alle moduler, der er lige gode til alle. Måske skal der være en prækvalifikation, 
hvor du kan finde ud af, hvilke moduler du skal tage.

SELVLÆRT MED 37 ÅRS 
ERFARING: “DET ER 
GODT AT HAVE PAPIR 
PÅ DET, DU KAN”. 
Christian Kragh har et langt arbejdsliv som autodidakt IT-professionel bag sig. Han mener, at 
en test, som vurderer IT-professionelles kvalifikationer, er den rigtige satsning for SAMDATA\
HK. Han spår, at det kan give mere selvtillid i forbindelse med medarbejderes lønforhandling og 
ansættelse. 
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Hvilke muligheder tror du testen kan give medlemmer uden formel uddan-
nelse på arbejdsmarkedet? 
“Jeg kunne godt forestille mig, det kunne være en hjælp for dem, der ikke har 
“drivet” til selv at opsøge viden og bringe den i spil. Hvis du bare passer dig 
selv i dit hjørne, bliver du ikke tilgodeset med lønforbedringer, og der ville det 
være godt at kunne vise et papir - hvis du ikke er god til at formidle om, hvad 
du kan, og hvad du vil. Og hvis man har den mindste tvivl om sin egen kunnen, 
kan du få et kick, fordi du fik 10 rigtige. Så ved man, at det man siger, ikke bare 
er varm luft. Man kan måske også bruge testen til at skifte fra en stilling til en 
anden eller som et argument i en fyringssituation til at præsentere sine evner 
for ledelsen.

Hvad tænker du om den her prioritering fra HK? 
“Jeg synes det er en rigtig satsning. Vi har talt om det i mange år, men har ikke 
kunnet få noget håndgribeligt på plads. For nogle IT-professionelle tror jeg, det 
kan være en udfordring at tage ind på en uddannelse og snakke med en studie-
vejleder, men man kan se det her som et led i studievejledning og skridtet inden. 
Hvis man skal nå målgruppen, tror jeg, det ville være en god idé at få tillidsre-
præsentanterne til at sprede budskabet, når de snakker med medlemmerne om 
de årlige lønforhandlinger. ‘Du brokker dig over, du ikke får lønforbedringer, men 
har du egentlig vist, hvad du kan?’”    \

Hvis du bare passer sig selv i dit hjørne, bliver 
du ikke tilgodeset med lønforbedringer, og der 
ville det være godt at kunne vise et papir - hvis 
du ikke er god til at formidle om, hvad du kan, 
og hvad du vil.”
Christian Kragh, medlem af SAMDATA’s bestyrelse og tillidsrepræsentant i Statens IT.

”

Christian Krogh startede som studentermedhjælper i Kongeriget 
Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning under 
Finansministeriet i 1984.

Derefter har han bevæget sig på forskellige platforme såsom IBM PM, 
IBM 4361.3, Mainframe Windows server og VMware. Siden 2009 har 
han været i Statens IT som IT-driftsmedarbejder på diverse fagsystemer. 

De tests, der er udviklet i HK i samarbejde med SmartLearning er på 
en platform, der hedder Moodle. Her logger man ind med en bruger, 
og kan tilgå 12 forskellige moduler, der består af videoer og en quiz 
inden for følgende områder: 

Programmering, database, Cloud, IT sikkerhed, Videregående 
programmering, Webudviking Front end programmering, Webud-
vikling til backend, systemudvikling, systemdrift og videregående IT 
sikkerhed.

FAKTA

CV
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 \ REALKOMPETENCEVURDERING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net .

REALKOMPETENCEVURDERINGER 
KAN GIVE MERE I LØN
SAMDATA’s initiativ med at tilbyde selvlærte medlemmer at foretage online realkompetencevurderinger på platformen rkv.samdata.dk 
kan være med til løfte lønnen for denne gruppe, mener en række eksperter. 

Der er flere fordele for den enkelte ved at blive opkvalificeret eller 
få lavet en realkompetencevurdering (oftest forkortet RKV, red.), 
fordi man får dokumenteret, hvilke kompetencer man har.
Mads Peter Klindt, Aalborg Universitet

”



\ SIDE 29

Er du faglært, tjener du mere end en ufaglært. Og er du højtuddannet, tjener 
du mere end en kollega, der ikke har læst i helt så mange år.
Naturligvis er det ikke naturlove hugget i marmor. Særligt i IT-branchen kan 
man se selvlærte folk, der tjener mere end kolleger med eksamensbeviser. 
Andre gange må de autodidakte medarbejdere se til, mens yngre kolleger med 
eksamensbeviser får lidt mere af det hele. Her peger eksperterne på, at vejen 
hen mod bedre løn og arbejdsvilkår kan være de såkaldte realkompetencevur-
deringer, oftest forkortet RKV.
”Der er flere fordele for den enkelte ved at blive opkvalificeret eller få lavet en 
RKV, fordi man får dokumenteret, hvilke kompetencer man har,” siger Mads 
Peter Klindt, lektor på Aalborg Universitet, Center for Arbejdsmarkedsforsk-
ning.

Mere i lønningsposen
Mads Peter Klindt har bl.a. forsket i, hvad videreuddannelse og opkvalificering 
betyder for kortuddannede på arbejdsmarkedet.
Han og andre eksperter, herunder Christian Lyhne Ibsen, lektor på Køben-
havns Universitet, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisations-
studier (FAOS), mener, at SAMDATA’s nye platform rkv.samdata.dk, der kan 
være med til at gøre det nemmere at få taget en RKV. En RKV kan også 
være en fordel for arbejdsgiverne at få et overblik over, hvilke kompetencer 
de egentlig har til rådighed. Omvendt kan medarbejderne bruge det samme 
overblik til at få løftet deres lønniveau, fremhæver både Christian Lyhne Ibsen 
og Mads Peter Klindt.
”Med en RKV kan man få lavet en plan for, hvordan man kan løfte sig til et 
faglært niveau. Hvad det betyder for lønnen, afhænger meget af, hvordan 
lønpolitikken er i virksomheden eller den offentlige arbejdsplads,” siger Klindt.
”I Danmark har vi en decentral lønfastsættelse, men vi ved, at på flere ar-
bejdspladser giver det lidt mere i lønningsposen, hvis man er faglært, end hvis 
man ikke har papirer på sine kompetencer,” tilføjer han.

Ikke rigtigt fået luft under vingerne 
Mens en RKV kan give den enkelte medarbejder et løft i lønnen eller gøre det 
nemmere at finde et nyt arbejde, mener Mads Peter Klindt, at de ofte kan 
ligne det, han kalder en ”skrivebordsøvelse.”
”Nogle består i at, folk kommer ind til et møde og fortæller lidt om, hvad de 
har lavet. Sammen med en uddannelsesvejleder laver de så en plan for, hvad 
de mangler for at få papirer på deres fag. Her bliver realkompetencevurderin-
gen mere en liste over mangler end noget positivt, man kan vedlægge sit cv,” 
siger han.
Men når det er sagt, så er der store fordele ved at få sat ord på alle de kom-

petencer, man har opbygget uformelt, understreger Mads Peter Klindt.
”Desværre har realkompetencevurdering bare ikke rigtigt fået luft under 
vingerne,” siger han.

Loyaliteten væsentligt lavere
Mads Peter Klindt ser meget positivt på SAMDATA’s initiativ med at tilbyde 
deres medlemmer at foretage en realkompetencevurdering.
”Det kan man bruge til at få lavet et skifte på arbejdsmarkedet med at få 
f.eks. en akademiuddannelse eller en anden opkvalificering. Tit og ofte ser vi, 
at i forbindelse med et nyt job er der en lønforhandling, hvor man kan bruge 
sine kompetencer til at få mere i løn,” siger Mads Peter Klindt.
Kim Bonde Nielsen, faglig sekretær i HK/Privat, er enig i denne pointe.
”Jo stærkere kompetencer du har, jo større markedsværdi har du. Men høj 
markedsværdi er ikke det samme som, at du får en høj løn. Det kommer ikke 
af sig selv. Der er mange virksomheder, der er meget opmærksomme på, at 
hvis de ikke navigerer rigtigt i det felt, er loyaliteten blandt de ansatte væ-
sentligt lavere end, den var for f.eks. ti eller 20 år siden,” siger han.
”Hvis ikke arbejdsgiverne sørger for at ligge rigtigt her, skifter medarbejderne 
job. Tåle-grænsen er væsentligt lavere i dag, understreger Kim Bonde Nielsen.

Skal sparke døren ind 
Han påpeger dog, at det f.eks. kan være svært for en dygtig,  men nørdet 
og introvært koder, programmør eller designer at få sparket døren ind hos 
chefen, så han eller hun kender medarbejderens kompetencer og betaler den 
rigtige månedsløn.
”Ikke at løn er alt. Der kan også være andre goder som f.eks. fleksibel 
arbejdstid, der kan have mere værdi for den enkelte. Det kan også være den 
generelle arbejdstid. En virksomhed, der kærer sig om medarbejdernes hele 
liv, vil have mulighed for at være mere produktiv,” siger Kim Bonde Nielsen. 
Samtidig kan det betyde, at en sådan virksomhed vil kunne holde på sine 
medarbejdere længere ved at tilbyde f.eks. en fire dages arbejdsuge, attrakti-
ve uddannelsesmuligheder eller andre fordele.
”Vi kan jo se, at medarbejderne vægter tid og efteruddannelse højt. Vi har en 
masse eksempler på, at det gør en forskel i det daglige for vores medlemmer. 
Vi skal huske på, at det er den samlede pakke, som har betydning,” siger Kim 
Bonde Nielsen.

\

Der er flere fordele for den enkelte ved at blive opkvalificeret eller 
få lavet en realkompetencevurdering (oftest forkortet RKV, red.), 
fordi man får dokumenteret, hvilke kompetencer man har.
Mads Peter Klindt, Aalborg Universitet

”
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\ LÆS MERE OG TILMELD DIG HER WWW.HK.DK/AKTUELT/KALENDER

Har du spørgsmål, gode ideer, 
kritik eller ønsker, så hold dig 
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk 

dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG 
KONSULENT I SAMDATA\HK 
OG DEN DAGLIGE LEDER AF 
SAMDATA\HK SEKRETARIATET

\ FIND MERE INFO OM SAMDATA\HK PÅ  
  

HAR DU SPØRGSMÅL? 
SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

\ SAMDATA\HK KURSER

IT-SIKKERHED OG DATABASE ANDET

Introduktion til Microsoft Teams

Studieteknik på videregående uddannelser

Wordpress

Cloud-databaser for begyndere

Din personlige IT-sikkerhed

NoSQL

Sikkerhed og kryptering

SQL

ONLINEKURSER
Velkommen til SAMDATA\HKs univers af onlinekurser. 
Her kan du dygtiggøre dig, når du har tid og lyst og i dit eget 
tempo. 
Se kurserne nedenfor.

BLIV SKARPERE – KURSER OG ARRANGEMENTER
Som medlem af HK kan du melde dig til alle de arrangementer og kurser, du vil – uden at det koster dig andet end din tid. 
Så kan du både styrke dine kompetencer, deltage i debatter og få masser af inspiration.



\ SIDE 31

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk 

dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

CERTIFICERING PROGRAMMERING

93011  Windows Server 2019 Administration

96040 Managing Sharepoint and OneDrive in Microsoft 365

Administration af Windows Server 2012 - (70-411)

Avanceret konfiguration af Windows Server 2012 - (70-412)

AZ-104 - Introduktion til AZ - Bliv Azure administrator

Enabling Office 365 Services (70-347)

Implementering Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533)

Installering og konfiguration af Windows Server 2012 - (70-410)

MCP 120035 Introduktion til Microsoft Power Automate

MD 101 Managing Modern Desktops

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (70100)

Microsoft Azure Integration and Security (70101)

Microsoft: Installing, Maintaining and Protecting Windows 10

PL-100 Microsoft Power Platform App Maker

PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals

PowerShell

SCCM - Administrering System Center Configuration Manager

 SCOM - Administrering System Center Operations Manager

App-udvikling i C#

Bash - Linux scripting

Blazor for begyndere

C# - Grundkursus 1

C# - Grundkursus 2

C# programmering med Michell Cronberg

Dataanalyse i Python

HTML og CSS

Jave - Grundkursus 1

JavaScript og jQuery

Machine learning i Python

Overblik over grundlæggende webudvikling

PHP

Python - Grundkursus 1

Python - Grundkursus 2

RESTful webservices i.NET Core med C#

Visuel programmering for begyndere

WebAssembly

\ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
SAMDATA.DK/ONLINEKURSER



\ STUDERENDE \ Af Laura Na Blankholm . laurana.blankholm@gmail.com 

Mourad Karib har altid gået op i, at der kan være 
mange alternative veje ind i IT-branchen. Han har 
blandt andet lavet en python-studiegruppe for de 
af vennerne, der var interesseret i at arbejde med 
IT.
Da han læste en bachelor i Data Science på IT-Uni-
versitet, fandt han ud af, at det i høj grad var folk 
med kompetencer indenfor Data Engineering, der 
var efterspørgsel efter, og ikke Machine Learning, 
som de lærte på universitetet. Han gik derfor i 
gang med at tilegne sig den nødvendige viden, der 
var hans adgangsbillet til det første job, på YouTu-
be og diverse internetfora.
“Jeg kan forestille mig, at mange IT-professionelle 
er autodidakte.”

Begrænsningerne og muligheder ved testen
Mourad Karib ser både potentialer og begrænsnin-
ger i det, han har fået at vide om den nye online 
platform rkv.samdata.dk. 

“Jeg har prøvet andre tests, som dem LinkedIn 
tilbyder, og her var udfordringen, at de tests er på 
et teoretisk plan, og de giver ikke et billede af den 
specifikke færdighed, der kræves i et job. Det er 
ikke nok at vide, at jeg er god til databaser. Måske 
skal jeg vide, hvordan jeg implementerer en Post-
greSQL-database på en Google Cloud-platform. 
Det er også vigtigt at kunne bygge ting,” siger han.
Mourad Karib mener, at det i hans felt kan være en 
udfordring at formidle erhvervede kompetencer.
”Data Engineering er et nyt felt, hvor hver virk-
somhed udvikler deres eget sprog. Så der kan en 
test være interessant. ”

En test kan ikke stå alene
Mens en realkompetencevurdering på den nye 
platform kan anvendes til at kortlægge kompeten-
cer hos selvlærte IT-folk, så de f.eks. kan få 
godskrevet fag på en akademiuddannelse, er den 
unge dataingeniør i tvivl om, hvorvidt testen alene 
vil være noget værd for arbejdsgivere.

Han fremhæver, at det er især vigtigt, at testens 
troværdighed bliver sikret: 
”Jeg ansætter også andre nu, og jeg vurderer de-
res faglige troværdighed ved at kigge på diplomer, 
tidligere erfaringer og certifikater. Derefter kigger 
jeg på deres kommunikationsevner, om vedkom-
mende kan nævne flere værktøjer og forklare den 
tekniske implementering. Her kan en test spille en 
rolle, men det er også let at snyde i en test.”
Mourad Karib tilføjer:
”Jeg har som minimum brug for at se noget kode, 
og det er ikke engang nok i dag med AI’s som f.eks. 
chatGPT. Man bør tænke over, hvordan man kan 
gøre testen så troværdig på markedet som muligt. 
Men det har også værdi for en, der skal ansætte, 
at kandidaten har vist initiativ ved at tale med en 
fagforening om sine kvalifikationer.” 

\

 

UNG DATAINGENIØR: 

“MANGE IT-PROFESSIONELLE 
ER AUTODIDAKTE”

Den 28-årige Mourad Karib har selv lært sig de kvalifikationer, der sikrede ham sit første job. Han mener, at det på hans felt, 
Data Engineering, kan være en udfordring at dokumentere erhvervede kompetencer.
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